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QUYET DJNII
V vie thu hi aM a thyt hin dy an Duông vào tnrô'ng tiM hyc IIoàng Li't
khu Tfr K5', phtr&ng bang Liit, qu4n bang Mai

ut BAN NHAN DAN QU4N HOANG MAI
Can c&Ludt Td ch&c chInh quyhi d/aphwcng ngày 19/6/2015;
Can c&Lu2t Ddt dcii ngày 29 tháng 11 nám 2013;
Can c& Nghj a"jnh sd 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cña ChInh phñ quy djnh
chi tit thi hành mat sd diu ala Luát dAt dai;
Can c& Thông ticsd 30/2014/TT-BTNMTngày 02/6/2014 ala B3 Tài nguyen và
Môi trw&ng quy djnh v ha so' giao dAt, cho thuê dAt, chuyln myc dIch sir dyng dAt, thu
hi dAt;
Can cir Thông báo thu hal dAt sA 1039/TB-UBND ngày 16/11/2020 ala Uy ban
nhán dan qun Hoàng Mai;
Can cir Quyit djnh sA 1448/QD-UBN.D ngày 26/3/2021 ala Uy ban nhán dan
thànhphJHà Pfç5i v vicphê duyt Ke ho gch sir dyng dat nám 2021 qzØn Hoàng Mai;
Xét dJ nghj ala Ban quán iP dy an ddu twxáy dwng quç2n Hoàng Mai tgi Van bàn
so 148/B QLDA-GPMB ngày 29/03/2021; czlaphông Tài nguyen và MOi tne&ng tgi T&
trInh sO 75/TI'r-TNMT ngày 02/04/2021.
QUYET DINH:
DiM 1. Thu Mi 62,3m2 dt do ông (bâ) Nguyn TN Viên dang sü diring thüa
dat so 546 thuc tà bàn dO ctja chInh sO 17 ti phu&ng Hoàng Liit, qun Hoàng Mai.
Ly' do thu Mi dAt: S thvc hin dv an Du&ng vào trtthng tiM hyc Hoàng Liêt khu
Tü KS', phubng Hoàng Lit, qun Hoàng Mai.
DiM 2. (Mao nhim vii cho các ccx quan, t6 chüc thvc hin vic thu Mi dAt, cv
nhu sau:

S

1. CM tjch UBND phu&ng Hoàng Li@ có trách thim giao Quy& djnh nay cho
tO tic, cá nhãn Ong (bà) có ten ti Diêu 1; truông hcxp to chüc, cá nhân Ong (bâ) có
ten t?i Diêu 1 khOng nMn Quyêt djnh nay hoc yang mt thI 1p biên bàn; niêm yát

quyEt djnh nay ti try sâ UBND phutng Hoãng Li@ và tai ncxi sinh hoat chung cüa
cQng dông dan cu ncxi có dat bj thu hôi.
2. UBND phuàng Hoãng Li@ ph& hqp Chi nhánh Van phong DKDD Ha NOi qun
Hoãng Mai tiêp nhn va thvc hiGn th1itjc chinh 1 hoc thu Giây chüng nhn quyên
sà dyng dat; cp nh3t biên dQng vào ho scx dja chfnh theo quy djnh.
a

a
3. Van phong HDND UBND qun Hoang Mai dang Quyet djnh nay tren Cong
thông tin dien tu cüa UBND Qun.
.
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4. Ban quàn 1y' dv an dAu tix xây drng qun Hoãng Mai quãn 1 chat chë qu5? dt da
thu hOi itho den khi ducie UBND thãnh phO Ha NQi có Quyêt dinh giao dat.
DiM 3.
1.Quyãt djnh nay có hiu lye k t~ ngày k.
2. Ccx qi4an, hQ gia dInh có ten tai DiM 2 nêu trén chju trách nhim thi hãnh Quy&
djnh nay.!.
Ncinhn: j/Jji

-NhuDiêu3; '
Die CT UBND Quân; (de b/c)
- Die PCT D Thanh Tñng;
Thanh tra Quân;
Luu: VT, TNMT.
-
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