
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p - Tn do - Hanh phüc 

TP. Nam Djnh, ngày (' tháng 01 nám 2023 

QUYETD!NH 
A • A A A A A • A A V/v thu hoi dat cua h9 ong (ba): Tran Duyen Bach de thtyc hiçn GPMB Ian 1 

dçrt 4, dr an: Xây dirng dirô'ng gom Quc 1 10 (doin tn thrô'ng trtic Lc 
Vtrçrng den throng Phü Nghia), thành phô Nam DInh. 

UY BAN NIIAN DAN THANII PHO NAM DNH 

Can c& Lut td ch&c chInh quyên dja phitong ngày 19/6/2015, Luçt tha ddi 
ho sung mç5t sO diêu cla Lut tO c/n'c CiiInh phü và Lut tO chic chInh quyên dja 
phu'ctng nám 2019, 

Cán c& Lut Dá't dcii 2013 ngày 29/11/2013, 

Càn thNghj djnh sO' 43/2014/ND-CF ngày 15/5/02014 cüa C'hInh phi quy 
dinh chi tiét thi hành mót sO diêu cüa Luát dat dai 2013, Nghj djnh sO/'. 
4 7/2014/ND-CF ngay 15/5/2014 cua Chinh phu ye bOi thwo'ng, hO tro' va tal thn/i7/t/T 
cit khi Nhà njrO'c thu hOi dât, 

Can c& Thong tic sO' 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia B(5 Tài nguyen v 
Mói trithn quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuê dat, chuyén myc dIch th dyng\ 1  
dat, thu hOi dat, Thông tic sO 37/2014/IT-BTNMT ngà 02/6/2014 cia Bó Tài 
nguyen và Mói tricàng quy djnh chi tiêt ye bOi thirO'ng, hO fry', tái djnh cit khi Nhà 
niró'c thu hOi dat,' 

Can c& Van ban sO' 05/VBHN-BTNMT ngày 0 7/7/2020 cza B3 Tài n,guyên và 
Mói tru'&ng hcip nhát Nghj djnh Quy djnh ye bOi thirô'ng, ho trçi, tái djnh cit khi 
Nhà nithc thu hOi dat, 

Cán c& Quylt djnh sO' 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cña UBND tinh v 
vic iy  quyên cho UBND cap huyn quyêt djnh thu hOi dát, 

C!án  c& Quylt djnh sO' 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cla UBND tinh Nain 
Djnh ye vic phê duyt Dw án. Xây dirng dic&ng om QuOc 43 10 (dogn tt'c dwO'ng 
tryc L5c VlrQ'ng den ditO'ng PhÜ Ngha,), thànhphô Nam Djnh, 

('an c& Quyé't djnh sO' 65/QD-UBND ngày 06/01/2023 cla UBND Tinh v 
vicphê duyt kê hogch szTr dyng dat näm 2023 thànhphO Nam Dinh, 

('an ci ThOn báo sO' 334/TB-UBND ngày 14/10/2021 cia UBND Thành phO' 
ye vic thu hOi dat thz!c hin GPMB du' án. XD dwO'ng om QuOc 43 10 (dogn t1 
du'O'ng tryc L5c Viccn'zg den du'O'ng Pith Nghia), thành phO Nam Djnh (Dçit 3), 

Can th ban d trIch do phyc vy GPMB dc an: Xáy dmg dwO'ng gom QuO'c 43 
10 (dogn tic du'&ng tryc Lç3c Vwg'ng den dic&ng Phii Nghia,), thành phO Nam Djnh 
do Van phông dáng kI dat dai, sO' Tài nguyen mOi trw&ng 1p ngày 04/6/202],' 

Theo d nghj tgi TO' frInh sO' 13/TTr-HDGPMB ngày 10/01/2023 cüa Hói 
dOng bOi thu'O'ng, hO tro' và tái djnh cit GPMB Thành phO; TO' trInh sO 01/TTr-
UBND ngày 09/01/2023 cia UBND phwàng L5c Viccmg và d nghj cza phOng Tài 
nguyen và MOi tncO'ng tgi TO' trinh sO 37/T[Tr-TNMT ngày 17/01/2023 ye vic thu 

S: ,/cf/QD-UBND 
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hi dt thc hin GPMB lcn 1 dçrt 4 dr an: Xây dng dwô'ng gom Quc 43 10 
(dogn tà' du'ôiig tryc L5c Vwgng den dirô'ng Pith Nghia), thànhphó Nam 1)/nh. 

QUYET DNH: 
Diêu 1. Thu hi 5,4m2  dt cüa h ông (bà): Tr&n Duyên Bach thuc thüa 

dat so 62+73 t bàn do so 20 (TrIch do phyc vy GPMB dr an: Xây dyng du'ô'ng 
gom Quóc 45 10 ('dogn t1 duàng tryc Lç3c Vwgng den dwông Pith Nghi'a), thành 
phô Nam 1)/nh) do Van phông dang kI dat dai, s& Tài nguyen và Môi tru&ng 1p và 
trIch 1iic mt bang thu hôi dat do Ban quán 1 di,r an dâu tu xay dijng thành phô 
Nam Djnh 1p ngày 09/01/2023. 

L do thu hôi dat: Dê thrc hin di,r an Xây dirng &rô'ng gom Quôc 1 10 
(doan tü dung triic Lc Vuqng den du&ng Phü Nghia), thành phô Nam Djnh. 

Diêu 2. Giao nhim vi cho các cor quan, tO chüc thirc hin vic thu hOi dat, 
cii the nhu sau: 

1. Chü. tjch Uy ban nhân dan phithng Lc Vuqng Co trách nhim giao 
Quyêt djnh nay cho h ông (bà): Trân Duyên Bach, trir?ng hqp h ông (bã): Trân 
Duyén Bach không nhn Quyet djnh nay hoc yang mt thI phãi 1p biên bàn; 
Niêm yet Quyêt djnh nay ti trii sO UBND phumg Lc Vung, tai  non sinh hot 
chung cüa cong dông dan cu norm có dat bj thu hôi. 

2. Ban Quàn 1 dir an dâu tu xây dirng Thành phô chñ trI phôi hcip cüng 
UBND phu0ng Lc Vung Va Chi nhánh Van phOng Däng k dt dai thành ph 
Nam Djnh lam thu tiic thu hôi và diêu chinh giây chirng nhn quyên sü diing 
dat, ho so, giây t1 Co lien quan và ho so dja chInh cho h ông (bà): Trân Duyên 
Bach (nêu co) theo quy djnh. 

3. Van phông UDND - UBND thành phô có trách nhim dang Quyét djnh 
nay trên trang thông tin din tCr cUa Thành phô. 

4. Giao UBND phu&ng Lc Vuçmg, Ban Quãn l dir an du hr xây 
thành phô quân 1 chat chë qu dat dà thu hôi. 

Diu 3. 
1. Quyt djnh nay có hiu lurc k tir ngày k. 
2. Chánh van phOng HDND-UBND Thành phô, Thu tr'ithng cac 

PhOng Tài nguyen và Môi tnr&ng, Chi nhánh Van phOng Dãng k) dat d- . nh 
phO, Ban Quãn 1 dir an dau hr xây dumg Thành phO, Chu tjch UBND phuxng Lc 
Vuxçmg, h ông (bà): Trân Duyên Bách,và các don vj, cá nhân có lien quan chju 
trach nhim thi hành Quyêt djnh nàyi 

A Tran Huy Thanh 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Doe lap - Tn' do - Hanh phüc 

S& ,,fCd/QD-TJflJ TP. Nam Li/nh, ngày If tháng 01 nám 2023 

QUYETD!NH 
V/v thu hi dt cüa h ông (bà): Trân ThI Thanh Mai d thirc hin GPMB 1n 

1 dçt 4, dir an: Xây ding throng gom Quôc l 10 (doin tir thrO'ng triic Lc 
Virçrng den throng Phu Nghia), thanh pho Nam D!nh. 

UY BAN NHAN DAN THANH P11(5 NAM DINH 

Can ci Lut to' chic chInh quyn dja phwcmg ngày 19/6/2015, Luçt tha ddi 
bO sung m$t sO diêu cia Lut tO chic GzInh phi và Lut tO chzc chInh quyên dja 
phuvng nám 2019, 

Can c&LutD& dcii 2013 ngày 29/11/2013,' 

('an c&Ngh/ d/nh so' 43/2014/ND-CP ngày 15/5/02014 cüa ChInh phñ quy 
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cia Lu2t dat dai 2013; Nghi djnh s 
47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cia ('hInhphñ ye bOi thwd'ng, ho lrç và tái d/ 
cit khi N/ia nithc thu hOi dát, 

Can th Thông tic so 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cla Bç5 Thi nguyen và 
Mói frwOn quy d/nh ye hO so' giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch sic dyng 
dat, thu hOi dat, Thông tu' sO 37/2014/TT-BTNMT ngà 02/6/2014 cla Bó Tài 
nguyen và Môi trirO'ng quy d/nh chi tiêt ye bOi thu'àng, hO tro', tái djnh cit khi Nhà 
niró'c thu hôi dat,' 

Can cic Van ban so' 05/VBHN-BTNMT n,gày 0 7/7/2020 cza Bó Tài nguyen và 
Mói tricO'ng hç"p nhát Ngh/ d/nh Quy d/nh ye bôi thicàng, ho trçl, tái d/nh cit khi 
Nhà nicó'c thu hói dat,' 

Cán c& Quye't d/nh so' 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cña UBND tinh v 
vic zy quyên cho UBND cap huyn quyêt d/nh thu hOi dat,' 

Can cic Quyé't d/nh so' 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh Nam 
Li/nh ye vic phê duyt Dt an: Xáy dy'ng dw&ng -om QuOc 45 10 (dogn tic du'&ng 
tryc Lç5c Viccmg den dicO'ng Pith Nghia), thànhphO Nam Li/nh,' 

Can cic Quyé't d/nh so' 65/QD-UBND ngây 06/01/2023 cla UBND Tinh v 
vicphé duyt kê hogch sic dyng dat näm 2023 thành phO Nam Li/nh,' 

Can cic ThOng báo so' 333/TB-UBND ngày 14/10/2021 cüa UBND Thành pho' 
ye vic thu hOi dat thyc hin GPMB dy' an: XD dwô'ng om QuOc 45 10 (dogn tIc 
dwô'ng tryc L(5c Vwcing den dwO'ng Pith Nghia), thành phO Nam Li/nh (Dçrt 3),' 

Can cic ban d trIch dophyc vy GPMB dy' an.' Xây dy'ng dwO'ng gom Quo'c 45 
10 (dogn tic dw&ng tryc L(5c Virçing den dithng Pith Nghia), thành phO Nam Li/nh 
do Van phông däng kI dat dai, sO' Tài nguyen mOi fricO'ng 45p ngày 04/6/2021,' 

Theo d ngh/ tgi TO' trInh so' 13/TTr-HDGPMB ngày 10/01/2023 cia H5i 
dóng bOi thwàng, hO trçi' y tái d/nh cit GPMB Thành phO, TO' jrInh so 01/TTr-
UBND ngày 09/01/2023 cia UBND phwàng Lôc Vircrng viz de ngh/ cña phOng Tài 
nguyen và MOi trwO'ng tgi TO' trInh sO 37/T/Tr-TNMT ngày 17/01/2023 ye vic thu 



hi dá't thrc hin GPMB ln 1 dçit 4 dit an: Xây drng dw&ng gom Quc 16 10 
(dogn tfr duô'ng truc L5c Ving den dw&ng Phi Nghtq), thành phó Nam Djnh. 

QUYET DjNH: 
. '-I-i A. 2 ' A . . Dieu 1. 'flu hoi 1,5m dat cua h9 ong (ba): Tran Th Thanh Mai thuçc thua 

dat so 63 t bàn do so 20 (TrIch do phyc vu GPMB d an: Xáy drng ditô'ng gorn 
Quóc 45 10 (dogn ti'r dithng tryc Lç5c Virçing den dwôig Phiz Nghia,), thành phó 
Nam Djnh) do Van phông dang kI dat dai, s& Tài nguyen và Môi tnrông 1p và 
trIch 111C mt bang thu hOi dat do Ban qun 1 dir an dâu tii xây drng thành phô 
Nam Djnh 1p ngày 09/01/2023. 

L3 do thu hôi dat: Dé thirc  hin di,r an Xây dijng du&ng gom Quoc 1 10 
(doan tü duông trçic Lc Vuqng den du&ng Phü Nghia), thãnh phô Nam Djnh. 

Diêu 2. Giao nhim vi cho CC co quan, tO chüc thirc hin vic thu hOi dat, 
cii the nhu sau: 

1. Chü tjch Uy ban nhân dan phu&ng Lc Vucing có trách nhim giao 
Quyêt djnh nay cho h ông (bà): Trân Thj Thanh Mai, tru?mg hçp h ông (bà): 
Trân Thj Thanh Mai không nhn Quyét djnh nay hoc yang mt thI phâi 1p biên 
ban; Niêm yet Quyêt djnh nay tai  trii sâ UBND phrnmg Lc Vuçmg, tai  no'i sinh 
hoat chung cüa cong  dông dan cix noi có dat bj thu hôi. 

2. Ban Quãn 1 dir an dâu tu xây dung Thành phô chü tn phôi hçip cüng 
UBND phu?mg Lc Visçing và Chi nhánh Van phông Däng k dat dai thành ph 
Nam Djnh lam thu tiic thu hôi và diêu chinh giây chüng nhn quyn sü dicing 
dat, ho so, giây t?Y có lien quan và ho so dja chInh cho h ông (bà): Trn Thj 
Thanh Mai (néu co) theo quy djnh, 

3. Van phông HDND - UBND thành phô có trách thim däng Quyt djnh 
nay trén trang thông tin din ti'r cüa Thành phô. 

4. Giao UBND phix&ng Lc Vung, Ban Quàn 1 dir an dâu tu xây 
thành phô quãn 1 chat chë qu dat dã thu hôi. 

Diêu3. 
1. Quyet djnh nay có hiu 1irc kê tü ngày k. 
2. Chánh van phông HDND-UBND Thành phO, Thñ tru&ng các 

Phông Tài nguyen và Môi trx&ng, Chi nhánh Van phông Däng k dat d 
phô, Ban Quân 1 d%r an dâu tu xây dijng Thành phô, Chü tjch UBND phu&ng Lc 
Vuqng, h ông (bà): Tran Thj Thanh Ma và các don vj, cá nhân có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyet djnh nay] 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
THANH PHO NAM D!NH Doe lap - Tir do - Hanh phüc 

TP. Nam Djn/i, ngày If tháng 01 nám 2023 

QUYET DNH 
V/v thu hii dt cüa h ông (bà): Nguyn Van Chanh d thic hin GPMB ln 

1 d9t 4, dir an: Xây dirng thrôrng gom Quc l 10 (don tir dirông tric Lc 
Virçrng dn durôiig Phà Nghia), thành ph Nam Djnh. 

IJY BAN NIIAN DAN THANII PHO NAM DINU 

Can c& Lut td ch&c chInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015, Luçt st'ra ddi 
bó sung m5t so diêu cüa Lut to ch&c ChInh phi và Lut tO ch&c chInh quyén dja 
phu'o'ng nám 2019, 

Can c&LutDá't dai 2013 ngày 29/11/2013, 

Can cit Nghi thnh so 43/2014/ND-CP ngay 15/5/02014 cua Chinh phu q/7 
dinh chi tiét thi hanh môt so diéu cua Luât dat dat 2013, Nghi dinh sO ( 
47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chznh phu ye bOi thwo'ng, ho Ira va tat 
cit khi Nhà nu'àc thu hOi dát, 

Cán ci Thông tir sO 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia B5 Tài nguyen và ' 
Môi fru'On quy djnh ye ho so' giao dat, cho thuê dat, chuyén myc dIch si dyng 
dat, thu hôi dat; Thông tit sO 37/2014/TIT-BTNMT ngà,' 02/6/2014 cña Bó Tài 
nguyen và MOi trwô'ng quy djnh chi tiêt ye bOi thitô'ng, ho ti-a, tái djnh cit khi Nhà 
nithc thu hôi dát, 

Can c& Van ban sd 05/VBI-JN-BTNMT n,gày 07/7/2020 cza Bó Tài nguyên và 
MOi tritôig hcrp nhát Nghj djnh Quy djnh ye bOi thu'ô'ng, hO tro', tái dinh cit khi 
Nhà nzthc thu hôi dat, 

Cän c& Quy& djnh s 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cña UBND tinh v 
vic ty quyên cho UBND cap huyn quyêt djnh thu hOi dat,' 

Cán c& Quyé't djnh s 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh Nam 
Dinh ye vic phê duyt Dit an: Xây dtng ditàng om QuOc 45 10 (dogn tit dwàng 
truc Lôc Vitcing den dtràng Phü Nghia,), thànhphO Nam 1)/nh,' 

Cán c& Quyé't d/nh s 65/QD-UBND ngày 06/01/2023 cña UBND Tinh v 
vicphê duyt ice hogch sz dyng dat nám 2023 thành phô Nam 1)/nh,' 

Can c& ThOng báo sd 310/TB-UBND ngày 14/10/2021 cüa UBND Thành pM 
ye vic thu hOi dat thy'c hin GPMB dt án. XD du'&ng om QuOc 45 10 (dogn tit 
ditô'ng tryc L5c Vu'cmg den dithng Pith Nghia), thành phó Nam 1)/nh (Dcrt 3); 

Can ci ban dá trIch do phyc vy GPMB dt an: Xáy drng dirô'ng gom Qudc 45 
10 (dogn tir ditOizg tryc L5c Vitçmg den dzthng Pith Nghii), thành phO Nam 1)/nh 
do Van phông dang kI dat dai, sO' Tài nguyen mOi tracàng 4p ngày 04/6/2021,' 

Theo d nghjtgi TO' trInh s 13/TTr-HDGPMB ngày 10/01/2023 caa Hç5i 
dOng bôi thwO'ng, ho trçi yà tái djnh cit GPMB Thành phO, TO' trInh sO 29/TTr-
UBND ngày 11/10/2 022; TO' trInh sO 01/TTr-UBND ngày 09/01/2023 cza UBND 
phitO'ng L5c Vwcmg và dé nghj cia phông Tài nguyen yà MOi tru'&ng tgi TO' trInh 
sO 37/TTr-TNMT ngày 17/01/2023 ye vic thu hOi dat thrc hin GPMB lan 1 do't 

S& ,16f/QD-UBND 

P H 



4 dy' an: Xáy drng du-ôiig gom Quc ló 10 (dogn tir du'&ng tryc Lc VWQ'ng din 
du'ô'ng Pith NghIa), thành phô Nam Djnh. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Thu hi 252,6m2  dt cüa h ông (bà): Nguyn Van Chanh thutc 

thira dat so 47 t bàn do so 27 (TrIch do phyc vy GPMB dr an: Xây dyng diràng 
gom Quóc 16 10 (dogn tit dw&ng tryc L5c Vu-crng den dir&ng Pith NghI~z), thành 
phó Nam Djnh) do Van phông dãng kI dat dai, s& Tài nguyen và Môi tnräng 1p. 

L do thu hôi dat: Dé thirc hin dr an Xây dmg duô'ng gom Quoc 1t 10 
(doan tü dumg triic Lc Vuvng den duàng Phü Nghia), thành phô Nam Djnh. 

JJiu 2. Giao nhim vi cho các ca quan, to chüc thirc hin vic thu hôi dat, 
ciii the nhu sau: 

1. Chñ tjch Uy ban nhân dan phu&ng Lc Viiqng Co trách nhim giao 
Quyet djnh nay cho h ông (bà): Nguyen Van Chanh, tnr&ng hqp h ông (bà): 
Nguyn Van Chanh không nhn Quyêt djnh nay hoc yang mt thI phâi 1p biên 
bàn; Niêm yet Quyêt djnh nay tai  trii si UBND phng Lc Visqng, ti ncyi sinh 
hoat chung cüa cong  dông dan cii noi có dat bj thu hôi. 

2. Ban Quàn 1 d an dâu tix xây dirng Thành phô chü tn phôi hcip cñng 
UBND phu&ng Lc Vuçing và Chi nhánh Van phông Dàng k dat dai thành phô 
Nam ?jnh lam thu tiic thu hôi và diêu chinh giây chirng nhn quyên sü diing 
dat, ho s, giây t có lien quan và ho sa dja chInh cho h ông (bà): Nguyn Van 
Chanh (nêu co) theo quy djnh. 

3. Van phOng HDND - UBND thành phô có trách nhim dãng Quyêt djnh 
nay trên trang thông tin din tü cña Thành phô. 

4. Giao UIBND phix?ing Lc Vucmg, Ban Quan l dir an dâu tu xây dung 
thành phô quãn 1 chat chë qu dat dã thu hOi. 

Diêu 3. 
1. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k. 
2. Chánh van phông HDND-UBND Thành phô, Thu tnr&ng các dj 

Phông Tài nguyen và Môi tnr&ng, Chi nhánh Van phOng Däng k dat da 
phô, Ban Quân l di,r an dâu tir xây dirng Thành phô, Chu tjch UBND phu 1 c 
Vuçmg, h ông (bà): Nguyn Van Chanh và các don vi, cá nhan có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay  JDL 
Noi nhin:  /1- 
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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Doe lap - Tir do - Hanh phüc 

S& ,(~ L-/QD-UBND TP. Nam Djnli, ngày ,M' tháng 01 nám 2023 

QUYET D!NH 
V/v thu hi dt cüa h ông (bà): Trãn Trong Giãn (dã chit), con gal Trãn Thj 
Thiic và các dông sir diing dê thirc hin GPMB lan 1 dçrt 4, diy an: Xây dirng 

thrôiig gom Quôc 1 10 (doin tfr durôiig triic Lc Virçrng den dirông Phu 
Nghia),  thành phô Nam Djnh. 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DNH 

Can c& Luçt to' ch&c chInh quyn dja phiro'ng ngày 19/6/2015, Luçt si'ca do'i 
bó sung mç3t so diêu cña Lut tO chic ChInh phI và Lut tO chzc chInh quyên dja 
phwong nám 2019, 

Cán thLutD& dai 2013 ngày 29/11/2013, 

Gãn thNghi djnh so' 43/2014/ND-CF ngày 15/5/02014 cia ChInh phi quy 
djnh chi tiët thi hành m5t sO diéu cüa Lut dat dai 2013, Nghj djnh sO 
47/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cüa ChInh phi ye bOi thirO'ng, ho trçr và tái djnh  ,/ 
cit khi Nhà nwó'c thu hôi dát, 

Can c& Thông tit sO' 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia Bç3 Tài nguyen v4 ., 

Môi trwon quy dinh ye hO sci giao dat, cho thuê dat, chuyén muc dich sit dun  4 \  
dat, thu hói dát, Thông tit sO 3 7/2014/TT-BTNMT ngà, 02/6/2014 cza Bó Tài  \1 
nguyen và MOi trit&ng quy djnh chi tiêt ye bOi thw&ng, hO trç/, tái djnh cit khi N/ia 
nzthc thu hOi dát, 

Can c& Van ban so' 05/VBHN-BTNMT ngày 0 7/7/2020 cña Bó Tài nguyên và 
MOi trithng ho'p nhát Nghj djnh Quy d/nh ye bói thitông, hO trci, tái dinh cit khi 
N/ia nitO'c thu hOi dat, 

Cvãn c& Quyét d/nh so' 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cza UBND tinh v 
vic üy quyên cho UBND cap huyn quyêt djnh thu hOi dát, 

Can c& Quyé't djnh so' 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cza UBND tinh Nam 
Djnh ye vicphê duyt Du' an: Xáy drng dirô'ng om Quoc 43 10 (dogn tj't dtrông 
truc L5c Viccxng den du'&ng Fhi Nghia,), thành phO Nam Din/i; 

Can cii' Quyé't djnh so' 65/QD-UBND ngày 06/01/2023 cla UBND Tinh v 
vicphê duyt ke hogch s& dyng dat näm 2023 thành phO Nam Djnh; 

C'àn ci Thón,g báo so' 358/TB-UBND ngày 14/10/2021 cña UBND Than/i pM 
ye vic thu hOi dat thy'c hin GFMB dt an: XD dwô'ng om Quoc 4510 ('dogn ti'r 
ditô'ng tryc Lc Vit'ng den dtr&ng Phii Nghia,), thành phO Nam Djnh DQ't 3,); 

Can c& ban do trIch do phyc vy GPMB dc an: Xây drng dird'ng gom Quo'c ló 
10 (dogn tic ditd'ng tryc Lç5c Virctng den dwô'ng Fhii Nghia,), thành phO Nam Djnh 
do Van phông dàng kI dat dai, sO' Tài nguyen mOi trtrO'ng 43p ngây 04/6/202],' 

Theo d nghj tgi TO' trinh so' 13/TTr-HDGPMB ngày 10/01/2023 cüa H3i 
dOng bOi thir&ng, hO tro' yà tái din/i cit GPMB Thành ph0; TO' trInh sO 01/TTr-
UBND ngOy 09/01/2023 cza UBND phir&ng L5c Virçng yà d nghj ciaphông Tài 
nguyen và MOi tricO'ng tgi TO' trInh sO 37/TTr-TNMT ngày 17/01/2023 ye vic thu 



hi da't thicc hin GPMB kn 1 dcrt 4 dt án. Xáy dng du'&ng gom Quc 43 10 
(dogn ti' dtrông tryc L5c Vtrcmg den dit&ng Pith Nghra), thànhphó Nam Djnh. 

QUYET DNH: 
Diêu 1. Thu hi 134,7m2  dt cüa h) ông (bà): Trn Trçng Giãn (dã cht), 

con gái Trân Thj Thiic và các dông sü diing thuOc  thi'ra dat so 46 ti bàn do so 20 
(TrIch do phyc vy GPMB dr án. Xdy dyng dwônggom Quóc 4510 (dogn ti't &thng 
tryc L(5c Vup'ng den dithng Pith Nghi'a), thành phó Nam Djnh) do Van phông däng 
kI dat dai, s& Tài nguyen và Moi tnr&ng lap. 

L do thu hôi dat: Dê thirc hin di,r an Xây dirng dithng gom Quoc 1 10 
(do?n tü di.thng trçic L)c Vuqng den du&ng Phà NghTa), thành phô Nam Djnh. 

IE)iu 2. Giao nhim vi cho các ca quail, to chüc thrc hin vic thu hOi dat, 
ciii the nhu sau: 

1. Chü tjch Uy ban nhân dan phi.thng Lc Vucmg co trách nhim giao 
Quyêt djnh nay cho h ông (bà): Trân Trçng Giân (dã chét), con gái Iran Thj 
Thiic và các dông sü diing, tnrông hçip hO ông (bà): Trân Trçng Giàn (dã chêt), 
con gái Iran Thj Th%ic và các dông sü diing không nhn Quyêt djnh nay hoc yang 
mt thI phâi l.p biên bàn; Niêm yet Quyêt djnh nay tii trii sO UBND phithng LOc 
Vucing, t?i non sinh hoat chung cUa cong  dông dan cu noni có dat bj thu hôi. 

2. Ban Quãn 1 d1r an dâu tii xây dirng Thành phô chü tn phôi hçip cüng 
UBND phu&ng LOc  Vuqng và Chi nhánh Van phông Däng k dat dai thành phô 
Nam Djnh lam thu tiic thu hôi và diêu chinh giây chirng nhn quyên sà d11ng 
dat, ho son, giây t(TI có lien quan và ho son dja chInh cho hO ông (bà): Trân Tr9ng 
Giàn (diã chét), con gái Trân Thj Thiic và các dông sir dicing (neu co) theo quy 
djnh. 

3. Van phông HDND - UBND thành phô có trách nhim dang Quyêt djnh 
nay trên trang thông tin din tir cüa Thành phô. 

4. Giao UBND phuing LOc  Vucmg, Ban Quàn 1 dir an dâu lit xây dimg 
thành phô quàn l ch.t chë qu dat dã thu hôi. 

Diu 3. 
1. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ti'r ngày k. 
2. Chánh van phông HDND-UBND Thành phô, Thu tnthng các 

Phong Tai nguyen va Môi trucing, Chi nhanh Van phong Dàng ky dat datth 
phô, Ban Quán 1 dir an dâu tu xây dimg Thành phô, Chü tjch UBND phuxi 
Vuçing, hO ông (bà): Trân Tr9ng Gián (dà chêt), con gái Trân Thj Th - ác 
dông si'r dig và các dm vf, cá nhân có lien quan chju trách thim thi hành Quyêt 
djnh nay. 

A Tran Huy Thanh 

Noi nhân: 
- Nhu Diêu 3; 
-ThanhtraTP; 
- Website Thãnh phô; 
- Lisu VT, DT.5- 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
THANH PHO NAM D!NH Doe lap - Tir do - Hanh phñc 

S& ,16 .' /QD-UBND TP. Nam Djnh, ngày It tháng 01 nám 2023 

QUYET D!NH 
V/v thu hui dt cüa h ông (bà): Trn Tr9ng Giãn (da chat), con gái Trn Thi 
Thi.cvà các dngsfr diing dê thirc hin GPMB lan 1 dqt 4, diy an: Xây dtyng 

diro'ng gom Quoc 19 10 (don tir diro'ng triic L9c Vlr9'ng den throng Phu 
Nghia), thành phô Nam Dnh. 

IJY BAN NIIAN DAN THANH PHO NAM IMNH 

Can c& Lut td chic chInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015, Lut sla dói 
ho sung m5t so diéu cia Luat tO chic GhInh phi và Lut to chic chInh quyên dja 
phwong nàm 2019, 

Can c& Luat Dat dai 2013 ngày 29/11/2013, 

Can thNghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/02014 cia ChInh phñ quy, 
dinh chi tiêt tin hanh môt so diêu cua Luât dat dai 2013, Nghi dinh sô 
4 7/2014/ND-CF ngay 15/5/2014 cua Chinh phu ye bOi thitong, ho tr0 va tal dz6h1'147r cit khi Nha niro'c thu hoi dat; 

Can cit Thông tic so 30/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bô Tai nguyen a\ 
Mói 1nrOnc quy djnh ye ho sd giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch s, dyn 
dat, thu hOi dat; Thông tic so 37/2014/T7'-BTNMT ngà,' 02/6/2014 cüa Bó Tài 
nguyen và Môi tru'Ong quy djnh chi tiêt ye bôi thu'Ong, ho tro', tái dinh cit khi Nhà 
nicO'c thu hôi dât, 

Can c& Van ban s 05/VBHN-BTNMT ngày 0 7/7/2020 cia Bô Tài nguyên và 
Môi trwOng hop nhát Nghj djnh Quy djnh ye bôi thwO'ng, hO tra, tái djnh cit khi 
Nhà niró'c thu hOi dát, 

Can c& Quyé't djnh s 20/2014/QD- UBND ngày 30/9/2014 cña UBND tinh ye 
vic iy  quyén cho UBND cap huyn quyét dinh thu hôi dat,' 

Cán c& Quylt djnh so' 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cia UBND tinh Nam 
Dinh ye viéc phê duyt Dir án. Xáy dcng dicàng om QuOc 43 10 (dogn tz'r dirô'ng 
tryc Lóc Vircing den du'&ng Pith Nghia), thànhphô Nam Djnh, 

ãn c& Quylt djnh so' 65/QD-UBND ngày 06/01/2023 cia UBND Tinh v 
vicphê duyt kê hogch th dyng dat näm 2023 thành phô Nam Djnh, 

Can c& ThOn báo so' 359/TB-UBND ngày 14/10/2021 cia UBND Thành M 
ye vic thu hOi dat thrc hin GPMB dr an: XD dirO'ng om Quoc 45 10 ('dogn tic 
dicOng tryc L(5c VWQiIg den du'O'ng Phz'i Nghia), thành phô Nam Djnh (Do't 3), 

Can cic ban d trIch do phyc vy GPMB dr an: Xây drng dzràng gom Quo'c 43 
10 (dogn tic du'O'ng tryc L5c VWQ'ng den du'O'ng Phi Nghia.), thành phO Nam Djnh 
do Van phông däng kI dat dai, sO' Tài nguyen mOi tru'àng 43p ngày 04/6/2021,' 

Theo d nghj g'  TO' frInh so' 13/TTr-HDGPMB ngày 10/01/2023 cia Hç3i 
dOng bOi thitO'ng, hO trct và tái djnh cit GPMB Thành phô; To' trinh sO 01/TTr-
UBND ngày 09/01/2023 cia UBND phirOng Lç5c Vircing và dé nghj cza phOng Tài 
nguyen và MOi tritOng tgi TO' trInh sO 37/TTr-TNMT ngày 17/01/2023 ye vic thu 



hi dat thrc hin GPMB lcn 1 dçrt 4 dy án. Xáy drng dw&ng gom Quc ló 10 
(dogn tui dw&ng truc Lç5c Vircing den du'ô'ng Pith Nghia), thành phó Nam Djnh. 

QUYET fflNH: 
Diu 1. Thu hi 122,1 m2  dt cüa h ông (bà): Trn Trong Giàn (dã cht), 

con gái Trân Thj Thiic và các dông sir diing thuc thüa dat so 52 t bàn do so 20 
(TrIch do phyc vy GPMB dt an: Xáy drng dithiiggom Quóc 4510 ('dogn tt'r dwàng 
tryc Lç5c V'ng den dwàng Phz'i Nghia,), thành phó Nam Djnh) do VAn phông dAng 
kI dat dai, sO' Tài nguyen và Môi tnr&ng lap. 

L do thu hôi dat: Dê thrc hin dr an Xây drng duO'ng gom Quoc l 10 
(doan tü duO'ng triic Lc Vuçrng den disO'ng Phü Nghia), thành phô Nam Djnh. 

Diêu 2. Giao nhim vi cho các cci quan, to chüc thrc hin vic thu hOi dat, 
ciii the nhix sau: 

1. Chü tjch Uy ban nhân dan phuO'ng Lc Vixçmg có trách nhim giao 
Quyêt djnh nay cho hO ông (bà): Trân Trçng Giãn (dA chét), con gái Iran Thj 
Thiic và các dông sü diing, tru&ng hçip hO ông (bà): Trân Tr9ng Giân (dA chêt), 
con gái Trân Thj Thiic và các dông sO' dung không nhn Quyêt djnh nay hotc yAng 
mt thI phài 1p biên bàn; Niêm yet Quyêt djnh nay ti trj sO' UBND phumg LOc 
Vuçmg, tai  noi sinh hoat chung cüa cong dông dan cu noi có dat bj thu hôi. 

2. Ban Quân l dir an dâu tii xay dirng Thành phô chü frI phôi hçip cüng 
UBND phisè'ng LOc  Vucmg và Chi nhánh VAn phông DAng k dat dai thành phô 
Nam Djnh lam thu tiic thu hôi và diêu chinh giây chirng nhn quyên sO' diing 
dat, ho so, giây tO' có lien quan và ho so dja chInh cho hO Ong (bà): Trân Tr9ng 
Giàn (dA chét), con gái Trân Thj Thiic và các dông sO' dicing (nê.0 co) theo quy 
djnh. 

3. VAn phOng HDND - UBND thành phô có trách thim dAng Quyt djnh 
nay trén trang thông tin din tO' cüa Thành phô. 

4. Giao UBND phuO'ng Lc Vuqng, Ban Quân l di,r an dâu ti.r xâ g 
thành phô quãn l chit ch qu5 dat dA thu hôi. 

Diêu 3. 
1. Quyt djnh nay cO hiu lirc k tü ngày ks'. 
2. Chánh vAn phOng HDND-UBND Thành phô, ThO' trithng cá .' vi: 

Phông Tài nguyen và Môi tnrO'ng, Chi nhánh VAn phOng DAng k dat dai thành 
phô, Ban Quân l dir an dau tu xây dirng Thành phô, Chü tjch UBND phu&ng LOc 
Vuçmg, hO Ong (bà): Trân Trng Giàn (dA chêt), con gái Trân Thj Thjc và các 
dông sO' diinvà các don vj, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh này. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
U TICH 

TICH 

A Tran Huy Thanh 

Noi nhân:fr 
-NhuDiêu3; 
- Thanh tra TP; 
- Website Thành phô; 
- Liiu VT, DT. 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM IMNil Doe lap - Tir do - Hnh phüc 

TP. Nam Djn/i, ngày  (f  tháng 01 näm 2023 

QUYETD!NII 
A. A • A . A ,. A V/v thu hoi dat cua hQ ong (ba): Tran Tr9ng Gian (da chet), con gal Tran Th! 

Thiic và các dông sir ding dé thiyc hin GPMB lan 1 dqt 4, thy an: Xây dirng 
dtrbng gom Quôc lô 10 (doan tfr throng truc Lôc Viro'ng den thrOng Phü 

• A Nghia),  thanh pho Nam Dnh. 

UY BAN NHAN DAN THANJI PHO NAM D!NH 

Can ci Lut td chic chInh quyn dja phito'ng ngày 19/6/2015, Luát tha di 
ho sung mç5t so diêu cña Lut to chic GhInh phi và Lut to char chInh quyên dja 
phirong nám 2019, 

Gän c&LuçtDt dai 2013 ngày 29/11/2013, 

C'án thNghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/02014 cia C!hInh  phi quy 
dinh chi tiêt thi hành môt sO diêu cña Luát dat dai 2013, Nghj djnh sO 
47/2014/ND-GP ngày 15/5/2014 cña CiiInh p/iü ye bOi thu'O'ng, ho try' và tái a'jnh 
cit khi Nhà nu'ó'c thu hOi dat, 

Can ci Thông hr so 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia Bó Tài nguyen và 
Mói trwOn quy djnh ye ho sd giao dat, cho thuê dat, chuyén myc dIch th dyng 
dat, thu hOi dat, Thông tic 'sO 37/2014/TT-$TNMT ngà 02/6/2014 cüa Bô Tài 
nguyen và MOi trzràng quy djnh chi tiét ye bOi thiràng, hO tro, tái djnh cit khi Nhà 
niràc thu hOi dat, 

Can cá' Van ban so 05/VBHN-BTNMT ngây 0 7/7/2020 cüa Bó Tài n,guyên và 
MOi trirO'ng hçrp nhát Nghj djnh Quy djnh ye bOi thir&ng, ho tro, tái djnh cit khi 
Nhà nicác thu hOi dát, 

Gän c& Quyé't djnh sd 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cza UBND tinh v 
vic zy quyên cho UBND cap huyn quyêt dinh thu hOi dát, 

Cván c& Quye't djnh s 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh Nam 
Djnh ye vic phê duyt Dir an: Xdy drng dzr&ng om QuOc 43 10 (dogn tir diràng 
tryc L5c VlrQ'ng den dir&ng Phi Nghia,), thành phO Nam Dinh, 

C'än c& Quyêt djnh sd 65/QD-UBND ngày 06/01/2023 cüa UBND Tinh v 
vicphê duyt kê hogch si' dyng dat nám 2023 thành phO Nam Djnh, 

Cãn c& ThOn báo sO' 360/TB-UBND ngày 14/10/2021 cña UBND Thành pM 
ye vic thu hOi dat thrc hin GPMB dr án. XD dirO'ng om QuOc 43 10 ('dogn ti'r 
dir&ng tryc Lc Virig den dirOg Phz'i Nghiq), thành phO Nam Djnh ('DQ't 3,); 

Can th ban d trIch do phyc vy GPMB dt an: Xây dmg dir&ng gom QuO'c 43 
10 (dogn tir du'O'ng tryc L3c VirQ7'zg den diràng Pith Nghia), thành phO Nam Djnh 
do Van phOng däng kI dat dai, sO' Tài nguyen mOi tru'O'ng 42p ngày 04/6/2021; 

Theo d nghjtgi TO' trInh sO' 13/TTr-HDGPMB ngày 10/01/2023 caa Hç5i 
dOng bOi thir&ng, hO ti-ci và tái dinh cit GPMB Thành phO; TO' trInh sO 01/TTr-
UBND ngày 09/01/2023 caa UBND phwOng L5c Virç"ng và dé nghj caa phông Tài 
nguyen yà MOi tru'&ng tQi TO' trInh sO 3 7/TTr-TNMTT ngày 17/01/2023 ye viéc thu 

S& ,I6/QD-UBND 



S hi da't t1c hin GPMB ln 1 dç.rt 4 dr an: Xáy 4mg dthng gom Quc 43 10 
(dogn ti'r du'ông tryc Lç3c Vir'ng den dwàng Phà Nghi, thành phó Nam Djnh. 

QUYET DNH: 
Diu 1. Thu hi 54,7m2  dt cüa hO ông (bà): Trn Tr9ng Giân (dã cht), 

con gái Trân Thj Thc và các dông sir ditng thuOc  thüa dat so 45 t bàn do so 20 
(TrIch dophyc vy GPMB d an: Xáy dmg dw&nggom Quôc 4510 (doQn tz't diràng 
tryc L5c Vitng den dicàng Phil Nghia), thành phó Nam Djnh) do Van phông däng 
kI dat dai, sâ Tài nguyen và MOi tru&ng lap. 

L do thu hôi dat: Dê thrc hin dr an Xây drng dung gom Quôc 10 10 
(doan tü dli&ng trVc LOc Vi.rçing den du&ng Phü NghTa), thành phô Nam Djnh. 

Diêu 2. Giao nhim vi cho các cci quan, to chüc thirc hin vic thu hôi dat, 
cu the nhu sau: 

1. Chü tjch Uy ban nhân dan phu?mg LOc Viiqng có trách nhim giao 
Quyêt dnh nay cho hO ông (bà): Trân Tr9ng Giãn (dã chêt), con gái Trân Thj 
Thiic và cac dông sir dicing, trithng hqp hO ông (bà): Trãn Tr9ng Giân (dã chét), 
con gái Trân Thj Thiic và các dông sü ding không nhn Quyêt djnh nay hoc yang 
mt thI phãi 1p biên bàn; Niêm yet Quyêt djnh nay tai  trçi s UBND phu&ng LOc 
Vuvng, ti noi sinh hoat  chung cüa cong dông dan cu nci có dat bj thu hôi. 

2. Ban Quân 1 dir an dâu tu xây dmg Thành phô chü trI phôi hçip cñng 
UBND phithng LOc Vuçmg và Chi nhánh Van phông Däng k dat dai thành phô 
Nam Djnh lam thu tiic thu hôi và diêu chinh giây churng nhn quyên si'r diing 
dat, ho so, giây t có lien quan và ho so dja chInh cho hO ông (bà): Trân Trng 
Giàn (dã chêt), con gái Trân Thj Thiic và các dông sü during (nêu co) theo quy 
dinh. 

3. Van phông HDNID - UBND thành phô có trách nhim dàng Quyêt & 
nay trên trang thông tin din tr cüa Thành phô. 

4. Giao UBND phu?mg LOc Vuçing, Ban Quãn 1 dr an dâu tu xay 
thành phô quàn 1 chit chë qu dat dã thu hôi. ; ,., 

Diu 3. 
1. Quyêt djnh nay có hiu hrc kê tü ngày k. 
2. Chánh van phông HDND-UBND Thàñh phô, Thu truâng các iv 

Phông Tài nguyen và Môi tnr&ng, Chi nhánh Van phông Dàng k dat dai thành 
phô, Ban Quân 1 dir an dau tu xay drng Thành phô, Chü tjch UBND phithng LOc 
Vi.rçmg, hO ông (bà): Tran Tr9ng Giàn (dã chét), con gái Tran Thj Thuic Va CáC 

dông si:r diin và cac don vi, cá than có lien quan chju trách thim thi hành Quyét 
djnh nàyi 

Nuinhân:) 
-NhiiDiu3;

Jw ANNHAN DAN 

-ThanhtraTP;
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- Website Thành ph;
•.•'4fiQ• C U TICH 

- Luu VT, DT. 

Trãn Huy Thành 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM DINH Dôc lap - Tir do - Hnh phüc 

S& ,16f7QD-UBND TP. Nam Djn/i, ngày frtháng 01 nám 2023 

QUYET D!NH 
V/v thu hi dt cüa h ông (bà): Trn Tr9ng Giãn (da cht), con gái Trân Th 
Thuc và các dông sfr dung dé thuyc hin GPMB lan 1 dçrt 4, diy an: Xây diyng 

d.roiig gom Quôc l 10 (don tu' dirô'ng triic Lc Vtrçrng den dtrông Phü 
Nghia), thành phô Nam Dnh. 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM D!NH 

Cán c& Lut td ch&c chInh quyn dia  phwo'ng ngày 19/6/2015; Lut si'ra di 
bô sung mç$t so diéu cla Lut tO ch&c GhInh phi và Lut tO chic chInh quyên dja 
phwo'ng nám 2019, 

Can c&LutDá't dai 2013 ngày 29/11/2013, 

Gán c&Nghf djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/02014 cila C'hInh phil quy 
djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cáa Luat dat dai 2013, Nghj dfnh sO 
47/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cila hInh phil ye bOi thu'ông, hO lrçi và tái djnh 
cit khi Nhà nu'ó'c thu hOi dát, 

Cän c& Thông tir s 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa Bó Tài nguyen và 
Mói tritôn quy djnh ye hO sa giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch szr dyng 
dat, thu hOi dat,' Thông tu' sO 37/2014/T/T-BTNMT ngà,' 02/6/2014 cila Bó Tài 
nguyen và Môi tru'Oiig quy djnh chi tiêt ye bOi thir&ng, hO tro', tái dinh cit khi Nhà 
nithc thu hói dát, 

Can c& Van ban so 05/VBHN-BTNMT ngày 07/7/2020 cila Bó Tài nguyen và 
MOi tru'ôig hp nhát Nghj djnh Quy d,inh ye bOi thirO'ng, hO trQ', tái djnh cit khi 
Nhà nirO'c thu hói dat,' 

án c& Quyé't djnh so' 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cila UBND tinh v 
vic ily quyên cho UBND cap huyn quyét dinh thu hôi dát, 

Can c& Quyét djnh so' 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cila UBND tinh Nam 
Djnh ye vic phê duyt Dr an.. Xây dzrng dwO'ng om QuOc 45 10 (dogn tir dirô'ng 
tryc Lç5c Virng den dwO'ng Phil Nghia,), thànhphO Nam Djnh, 

C'än c& QuyEt djnh so' 65/QD-UBND ngày 06/01/2023 cila UBND Tinh v 
vic phê duyt ice hogch sil' dyng dat nàm 2023 thành phO Nam Djnh, 

('an c& Thông báo so' 361/TB-UBND ngày 14/10/2021 cila UBND Thành pM 
ye vic thu hOi dat thrc hin GPMB dr án. XD dirô'ng om Quoc 16 10 'dogn tit 
dirô'ng tryc L5c Virçing den dtràng Phil Nghia), thành phO Nam Djnh ('D7t 3);. 

Can th ban d trIch do phyc vy GPMB dr an: Xáy drng dir&ng gom Quo'c 16 
10 (dogn tir du'O'ng tryc Lç5c Vwcmg den dirô'ng Phil Nghiq.), thành phO Nam Djnh 
do Van phông dáng kI dat dai, s& Tài nguyen mOi trwOng 1p  ngày 04/6/2021, 

Theo d nghjtgi Ta trInh so' 13/TTr-HDGPMB ngày 10/01/2023 cüa Hç5i 
dOng bOi thirOvig, hO trçi và tái dnh cit GPMB Thành phO; Ta trInh sO 01/TTr-
UBND ngày 09/01/2023 cila UBND phwô'ng Lç5c Vtrqng và dê nghj cila phOng Tài 
nguyen và MOi triràng tgi Ta trinh sO 37/TTr-TNMT ngày 17/01/2023 ye vic thu 



TM. u'c BAN NHAN DAN 
T. CHU TICH 

HU TICH 

ran Huy Thành 

hi dat thrc hin GPMB ln 1 dcrt 4 dr án. Xây dng dwàng gom Quc l 10 
(dogn tfr dwô'ng truc L5c Vuvng den diràng Phi NghTa,), thành phô Nam Dinh. 

QUYETIMNII: 
Diu 1. Thu hi 0,7m2  dt cüa h ông (bà): Trn Tr9ng Giân (dã cht), con 

gái Trân Thj Thiic và các dông sü diing thuc thüa dat so 63 tä ban do so 20 
(TrIch dophyc vy GPMB dr an: Xáy drng dtrànggom Quóc l 10 (dogn tz't dithng 
tryc Lc Vwng den dztàng Phi Nghia), thành phó Nam Djnh) do Van phông däng 
kI dat dai, sâ Tài nguyen và Môi trithng lip. 

L do thu hôi dat: Dê thirc hin d1r an Xây dirng dithng gom Quoc 1 10 
(doan ti'r du?mg trçic Lc Vuqng den dumg Phü NghTa), thành phô Nam Djnh. 

Diêu 2. Giao nhim vi cho các co quan, to chirc thirc hin vic thu hôi dat, 
cu the nhii sau: 

1. Chü tjch Uy ban nhân dan phu?mg Lc Viiqng có trách nhim giao 
Quyet djnh nay cho h ông (bà): Trân TrQng Giân (dä chêt), con gái Trn Thj 
Thiic và các dOng si'r ding, tnthng hçip h ông (bà): Trân Trong Giãn (dã chêt), 
con gái Trân Thj Thiic và các dông sü dirng không nhn Quyêt djnh nay hoc yang 
mt thI phái 1p biên ban; Niêm yet Quyêt djnh nay ti trçi sâ UBND phithng Lc 
Vuçmg, t?i  noi sinh hoat chung cüa cong  dông dan cii ncii có dat bj thu hôi. 

2. Ban Quân 1 dir an dâu tii xây dmg Thh phô chü trI phôi hçp cüng 
UBND phrnmg Lc Vixçing và Chi nhánh Van phông Däng k dat dai thành pM 
Nam Djnh lam thu t1ic thu hôi và diêu chinh giây chirng nh.n quyên si'r diing 
dat, ho so, giây tar có lien quan và ho so dja chInh cho h ông (bà): Trân Tr9ng 
Giãn (dã chêt), con gal Iran Thj Thiic và các dông sü diing (nu co) theo quy 
dinh. 

3. Van phông HDND - UBND thành phô có trách thim däng Quyêt djnh 
nay trên trang thông tin din t1r cüa Thânh phO. 

4. Giao UBND phithng Lc Vuqng, Ban Quân 1 dir an du tu xay d 
thành phO quãn 1 chat chê qu5 dat dã thu hôi. 

Diêu3. 
1. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày kr. 
2. Chánh van phông HDND-UBND Thành phô, Thu tnrâng các dthI 

Phông Tài nguyen và Môi tru&ng, Chi nhánh Van phông Dãng k dt dai th 
phO, Ban Quãn l dir an dâu tu xây dirng Thành phô, Chu tjch UBND phuarng Lc 
Vung, h ông (bà): Trân Tr9ng Giãn (dã chét), con gái Trn Thj Thiic và các 
dông sü diin và các don vj, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt 
djnh nay.! 

Noi nhân. 
-NhuDiu3; 
- Thanh tra TP; 
- Website Thành phô; 
-LmiVT,DT.) 



UBNII THANB PHO NAM DJN}I CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HQI BONG BOI THIJONG HO TR Bc 1p — Tir do Hnh phñc 

GPMB THANH PHO 

S: A3 /TTr-HD GPMB 

Tt TRIMI 
S • •A A V/v ban hanh quyet dnh  thu hoj diçn tich dat phiic viii GPMB di an: Xay dng 

thrô'ng gom Quôc 1 10 (don tu' throng triic Lc Vtrçvng den thrô'ng Phñ 
Nghia), thành phô Nam Dnh (Lan 1 - Dçrt 4). 

KInh giri: - UBND thành ph Nam Djnh; 

- Phông Tài nguyen môi tru?mg Thành ph& 

Can cCr Luât dt dai nàm 2013; 

Can cr Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa Chinh phü v quy 
dnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lu.t dt dai; Nghj djnh so 47/2014/ND-CP 
ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy djnh v bi thuèng, h trq và tái djnh cu khi 
Nba nuâc thu hi dat; 

Can cü Thông tu s 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B tài nguyen và 
môi tnr&ng quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyên mic dIch si:r diing 
dt, thu hi dt; Thông lit s 3 7/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B tài nguyen 
yà môi tru&ng quy djnh chi tik v bi thuèng, h trq, tái djnh cu khi Nhà nuác 
thu hi dt; 

Can cü Van bàn s 05/VBHN-BTNMT ngày 07/7/2020 cüa B Tài nguyen 
và Môi truYng hçip tht Nghj djIIh Quy djnh v bi thu&ng, h trçY, tái djnh cu khi 
Nba nuóc thu hM dt; 

Can cu Quy& djnh s 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 CUa UBND tinh 
Nam Djnh v viC üy quyén cho UBND cap huyn quyt djnh thu hôi dat; 

Can cit Quy& djnh s 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh 
Nam Djnh v vic phé duyt Dii an: Xây dung throng gom Quôc 1 10 (do.n tO 
thrOng trllC L)c Vuçmg dn duOng Phü Nghia), thành phi NamDjnh; 

Can Cit Quyt djnh s 2856/QD-UBND ngy 27/12/202 1 cüa UBND Tinh v 
Vic phê duyt k hoach sir dicing dat närn 2022 thành ph Nam Dnh; 

Can Cit bàn d trich do piiçtc vçi GPMB dir an: Xây dimg thrOng gom Quc 1 
10 (doan tO duOng triic Lc Vuçing den duOng Phü NghTa), thành ph Narn Djnh 
do Van phông däng ki dt dai, sO Tài nguyen rnôi truOng l.p 04/6/2021; 

Can cii Tôr trInh s 29/TTr-UBND ngày 11/10/2022; TO trInh s6 01/TTr-
UBND ngày 09/01/2023 cüa UBND phiiOng Lc Vucmg ye vic ra quy& djnh thu 
hM din tIch dt phiic vi GPMB 1n 1 d9t 4 dir an: Xây dirng duOng gorn Quc 1 
10 (doan tO duèng triic Lc Vu9ng den duOng Phii NghTa), thành phô Nam Djnh. 

TP. Nam Djnh, ngày ii Othang 01 nám 2023 



HOI BONG BOI THUONG, HO TRQ GPMIB THANU PHO E NGH!: 

Phông Tài nguyen và Môi truè'ng Thành ph thm djnh trmnh UBND Thành 
ph Nam Djnh ban hành Quyt djith thu hi din tIch d.t 571,7m2 dt cüa 07 h 
gia, cá nhân phiic vi GPMB 1n 1 dçt 4 dir an: Xây dimg duè'ng gom Quôc 1 10 
(doan tü dithng tnic Lc Vuçng dn dung Phü Nghia), thành ph Nam Djnh, cii 
th nhii sau: 

- Dt a (ODT) cUa 03 h gia dInh, cá nhãn: 259,5m2. 

- D.t nông nghip cüa 04 h gia dInh, cá nhân: 312,2m2. 

(Co ban d và danh sách kern theo) 

KInh mong phông Tài nguyen & môi tnrng Thành ph s&m th.m djnh tham 
muu UBND Thành ph ra Quyt djnh thu hi d.t d Hi dng bM thu&ng, h trçi 
GPMB Thành ph trin khai thirc hin các bin9c tip theoX 

Noi nhân: 
- Nhir kInh gl'ri; 
-LixuVT. 

TM. HQI BONG BTHT GPMB 
PHO CHU TICH HQI BONG 

GBBANQLD. TU'XAYDUNGTP 

 



UBND THANH P1-TO NAM DTNH CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
PHONG TAI NGUYEN vA MÔT TR1RNG Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S: 3 /TTr-TNMT TP. Nam Dinh, ngàyl tháng 0] nám 2023 

T( TRINH 

V/v ban hành quyt d!nh  thu hi din tich dat phtic vii GPM1B dir an: Xây dirng 
throng gom Quôc 1 10 (don tir throng tric Lc Vtrçvng den throng Phü 

Nghia), thành phô Nam Djnh (Lan 1 - Dçrt 4). 

KInh gi:ri: UBND Thânh ph Nam Djnh 

Can cü Luât dat dai nãm 2013; 

Can cü Nghj djnh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü ye 
quy djnh chi tit thi hânh mt s diu cüa Lut d.t dai; Nghj djnh s 
47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy dnh v bi thi.thng, h trq 
và tái dinh cu khi Nhà nuOc thu hi dt; 

Can cCr Thông tu s 3 0/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 ci:ia Bô tài nguyen va 
môi trung quy djnh v h so giao dt, cho thuê d.t, chuyn mic dIch sü ding 
dt, thu hi d.t; Thông tu s 37/TT-BTNMT ngày 30/6/20 14 cüa Bô tài nguyen 
và môi tri.thng quy djnh chi tiêt ye bôi thuäng, h trçY, tái djnh cu khi Nhà nuâc 
thu hi dat; 

Can cr Van bàn s 05/VBHN-BTNMT ngày 07/7/2020 cüa B Tài nguyen 
và Môi trung hqp nht Nghj djnh Quy djnh ye bôi thithng, h tr9', tái djnh cu 
khi Nhà nithc thu hM dt; 

Can cr Quyt djnh s 20/201 4/QD-UBND ngày 30/9/2014 càa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic üy quyên cho UBND cap huyn quyt djnh thu hôi dat; 

Can cr Quyt djnh s 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh 
Nam Dnh v vic phê duyt Du an: Xây drng du&ng gom QUC 1 10 (doan tü 
duing tri1c Lc Vugng den dithng Phii Nghia), thành ph Nam Djnh; 

Can cü Quyêt djnh so 2856/QD-UBND ngày 27/12/2021 cüa UBND Tinh 
v vic phê duyt k hotch 5ir diing dt näm 2022 thành pM Nam Djnh; 

Can cir bàn d trIch do phiic viii GPMB dir an: Xây dirng duông gom Qu6c 
1 10 (doan t1r dithng triic Lc Vuçmg den ththng Phü Nghia), thành pM Nam 
Dinh do Van phông däng kI dt dai, sô Tài nguyen môi trung 1p 04/6/202 1 vâ 
trIch 1iic m.t bang thu hôi dt do ban Quàn 1 dir an du tu xay dmg thành pM 
1p ngày 09/01/2023; 

Can cü dé nghj tti T?i trinh so 13/TTr-HDGPMB ngày 10/01/2021 cüa Hi 
dng Mi thi.thng, M tr và tái djnh cu GPMB thành pM và Th trInh s 29/TTr-
UBND ngày 11/10/2022; TO trInh sO 01/TTr-UBND ngây 09/01/2023 cüa 
UBND phung Lc Vuqng ye vic d nghj ban hành quyt djnh thu Mi din 



tIch dt phiic v1i GPMB 1tn 1 dçit 4 dir an: Xây drng dithng gom Quc 1 10 
(doan t1r duing triic Lc Vu'çing dn drnmg Phü NghTa), thânh ph Nam Djnh. 

Phông Tài nguyen và rnôi trung d nghj UBND thành ph ban hành Quyt 
djnh thu hi d.t cüa 7 h gia dInh, Ca nhân phiic vii GPMB lan 1 dçit 4 dr an: 
Xây dmg dung gom Quc 1 10 (don tü dtthng tric Lc Viscing dn dung 
Phñ Nghia), thành ph Nam Djnh, ci the nhu sau: 

Thu hôi din tIch dat 571,7m2 dat cüa các h gia dInh, cá nhân phiic v1i 
GPMB 1n 1 dçit 4 dr an: Xây dirng duing gom Quc 1 10 (don tü ththng tritc 
Lc Vucng dn ththng Phü Nghia), thânh phô Nam Djnh, ci th: 

- Dt a (ODT) cüa 03 h gia dInh, cá nhân: 259,5m2. 

- Dt nông nghip cüa 04 h gia dInh, Ca nhân: 312,2m2. 

(Co bàn d và danh sOch kern theo) 
Phông Tài nguyen và Môi trung dê nghj UBND thành phô xem xét quyêt 

djnh d các phèng ban, dan vj có lien quan trin khai thi.rc hin./. 

Noi n/ian: 
- UBND thành ph; 
-Lixu:VT,HS. 

TRU'€NGPHONG pZ 

  

Trãn Van Chánh 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
PHIING LOC V1XQNG Dc Ip - Tu do - Hinh phüc 

S: (J /TTr-UBND P. L5c Vuing, ngàye1 tháng 01 nám 2023 

TO TRINH 
V/v ban hành quyêt djnh thu hôi din tich dat phiic viii GP1'JiB dir an: Xây dirng 

throng gom Quôc I 10 (don tu' thrOng tnic Lc Vtrçrng den dirong Phil 
Nghia), thành phô Nam D!nh  (Lan 1 - Dçrt 4) 

KInh gili: - UBND thành ph Nam Djnh; 

- PhOng Tài nguyen môi trung Thãnh ph; 

- Hi dng bM thithng, h tr? GPMB Thành ph& 

Can Cu Luât dt dai näm 2013; 

Can c1r Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngây 15/5/2014 cüa ChInh phü v quy 
djnh chi tiêt thi hành mt st diêu cüa LuQ.t dt dai; Nghj djnh s 47/2014/ND-CP 
ngày 15/5/2014 cüa ChInh phU quy djnh ye bôi thung, h trçY vâ tái.dinh Cu khi 
Nhà nuâc thu hi dt; 

Can cft Thông tu s 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B tài nguyen và 
rnôi trung quy djnh ye h so giao dat, cho thuê dt, chuyn miic dIch sü dung dt, 
thu hi dt; 

Can ci Thông tu so 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B tài nguyen và 
môi tru?ng quy djnh chi tit v bi thung, h trg, tái djnh cu k.hi Nhà nuóc thu 
hi dat; 

Can cir Van bàn so 05/VBHN-BTNMT ngày 07/7/2020 cüa Bô Tài nguyen 
và Môi truing hyp nhât Nghj djnh Quy djnh ye bôi thung, ho tra, tái dinE cLr Id-u 
Nhà nuc thu hôi dat; 

Can cir Quyêt djnh so 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 Cua UBND tinh 
Nam Dinh v vic üy quyên cho UBND cap huyn quyt djnh thu hi dt; 

Can cü Quyt djnh s 230 1/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinE Nam 
Dinh v vic phê duyt Dr an: Xây dirng duäng gom Qu& 1 10 (dotn tilt du1rng 
trVc Lc Vuçmg den duO'ng Phili Nghia), thành ph Nam Djnh; 

Can cü Quy& djnh s 2856/QD-UBND ngày 27/12/202 1 cilia UBND Tinh v 
vic phê duyt kê hoach silt diing dat näm 2022 thành ph Nam Dinh; 

Can cilr bàn d trIch do phiic vi.i GPMB dir an dr an: Xây dimg duäng gom 
Quc 1 10 (doan tilt duO'ng tric Lc Vuçmg den dung Phñ Nghia), thành ph 
Nam Djth do Van phông dàng kI dt dai, sà Tài nguyen môi tru&ng 1p ngày 
04/6/2021. 



I1BND PHUNG LOC VENG BE NGHI: 

Phông Tâi nguyen và Môi trung Thnh ph thm djnh trInh UBNIDThành 
ph Nam Djnh ban hành Quyt djnh thu hi din tIch d.t 319,1m2 d.t cUa 06 h 
gia, cá nhân phiic v1i GPMB 1r 1 dçit 4 dir an: Xây dirng du&ng gom Quc 1 10 
(doan tir diiing triic Lc Vucing dn dithng Phü NghTa), thành ph Nam Djnh, ci 
th nhu sau: 

- Dt & (ODT) cüa 02 h gia dInh, Ca nhãn: 6,9m2. 

- Dt nông nghip ci1a 04 h gia dInh, cá nhân: 312,2m2. 

(Co ban d và danh sách kern theo) 

UBND phii&ng Lc Vixcing d ngh Phông tâi nguyen & Môi tru'ng Thành 
phô xern xét trInh UBND Thành phô Quyêt djnh dé HOi  dông giâi phóng mat bang 
Thành phô triên khai cong vic tiêp theo./. 

No'inlqin: , . AN NHAN DAN 
- Nhir kInh gri; 
- Li.ru VT. Q (ti:! ' 

KT. CHU,TLCH 
PHO CHU TICH 

TRAN DUC YEN 
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