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QUYET D!NH 
• A A • Ve vice glao dat va phe duyçt tien sir ding dat cho ba Nguyen Th! Loan 

thuc din GPMB dir an: Dâu tu' xây thyng Khu trung tam lê hi thuc khu di 
tIch ljch sfr - van hóa thôi Trân ti tinh Nam Dnh, thành phô Nam D!nh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DINH 
Can cii' Luát To' chi,'rc ChInh quyn dja phuvng ngày 19/612015,' Lut so' 

47/2019/QHJ4 ngày 22/11/2019 silta dôi hO sung m5t sO diêu cia Lut tO chi'c 
chInh phü và Lut TO chic ChInh quyên d/a phztcrng, 

Can cii' Ludt Da't dcii nárn 2013; 
C!än c& Nghj djnh so' 43/2014/ND- CP ngày 15/5/2014 cia ChInh phi quy 

dinh chi tiêt thi hành mót sO diêu cza Luát Dat dai; 
Can th Nghj djnh 5o' 47/2014/ND-CF ngây 15/5/2O14cia ChInh Phi quy 

d/nh ye bOi thu'&ng, ho trçr, tái dinh cit khi Nhà nu'ó'c thu hOi dat,' 
Can ci Thông tu' 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cza B Thi nguyen và rn 

trvràng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch si'r dyng dat, 
hOidát, 

Can cii' Quyé't djnh so' 403/QD- UBND ngày 25/02/2021 cüa UBND tinh 
Djnh v vic phé duyit giá dat cy the phyc vy bOi thzthng, ho tro GPMB và tái 
cit thec hin dir an: Dáu tu' xáy dy'ng Khu trung tam lê hç5i thu3c khu di tIch i/c 
th- van hóa thai Trân tgi tinh Nam Djnh ('dçrt 2- các h5 dan mgt du'àng 38 khu vy'c 
Co'u Dá), phwO'ng L5c Vu'c"ng, thành phO Nam Djnh; 

Can cii' Quylt d/nh so' 1308/QD-UBND ngày 25/7/2022 ctha UBND tinh Nam 
Djnh ye vic phê duyt các quy trInh n(5i b5 giái quyêt thi tyc hành chInh trong 
linh vrc da't dcii thuç5c thám quyén giái quyêt cita S& tài nguyen và mOi trwàng, 
UBND cap huyçn, UBND cap xä,' 

Can c Quylt dinh sO' 2753/QD-UBND ngày 2 7/5/2022 cIa UBND thành 
j,hO' Nam 1)/nh yE' vic phE duyt phuting an, du' toán chi tiE't Mi thu'O'ng, h5 tro' và 
tái d/nh cit GPMB dy' an: Dáu tu xáy dyng Khu trung tam lé h5i thuç5c khu di tIch 
lich th- van hóa thai Trán tgi tinh Nam Djnli ('dcl 2- các h(5 dan mçt dwO'ng 38 khu 
vu'c Cdu D, phzthng Lc Vu''ng, thành phó Nam 1)/nh. 

Can cü' Quylt djnh so' 65/QD-UBND ngày 0 6/01/2023 cia Uy ban nhán dan 
tinh Nam 1)/nh ye vic phé duyt kE hogch si' dyng dat nãm 2023 thành phO' Nam 
1)/nh và Thông báo sO 01/TB-UBNDngày 07/01/2023 cia UBND thànhphO Nam 
1)/nh Thông báo ké hooch si' dyng dat các cOng trinh, du' an nám 2023,' 

Xét Biên ban tha'm d/nh nhu cdu si' dyng ddt dê xem xét giao da't, cho thué 
dat khOng thông qua hlnh thi'c dáu giá quyên sü dyng dat dOi vO'i h gia dInh cá 
nhan (ap dyng cho các h5 dü diéu kin du'cic giao tái d/nh cu) ngày 0 1/02/2023, 

Theo d nghj cith Ban QuOn lj dy' an dáu tu' xay dy'ng thành pM tgi Ta trInh 
sO 1 7/TTr-BQL ngày 12/01/2023 và dê nghj cña Phông Tài nguyen và MOi tru'&ng 
tgi Ta trInh sO 45/TTr-TNMT ngày 01/ 02/2023 ye vic giao dat và phê duyt tin 
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th dyng dat cho ha Nguyln Thj Loan thuc din GPMB dr án. Du tw xáy dmg 
Khu trung tam lê hi thuc khu di tIch ljch s - van hóa th&i Trán tgi tinh Nam 
Dinh, thành phó Nam Djnh. 

QUYET DNH: 

Iiu 1. Giao cho bà Nguyn Thj Loan thuôc din GPMB dir an: Du tu xây 
dçrng Khu trung tarn lê hi thuc khu di tIch ljch sü - van hóa thi Trân t.i tinh 
Nam Dinh, thành ph Nam Djnh vth din tIch 96,0m2  dat thuc Lô quy hoach  so 
10, Thira quy hotch so 01, bàn do quy hoach  khu dat djch v1i van hóa Trân (tái 
dinh Cu Van hóa Trân), phung Lc Vircrng, thành phô Nam Djnh, tinh Nam Djnh 
dé si"r diing vào m11c dIch dat a. 

Thii hn sü dung: Lâu dài. 
Vj trI, ranh giói khu dat du'çic xác djnh theo bàn do quy hoach chi tiêt chia lô 

khu dat djch vit và dat cho các h dan trên 30% dat nông nghip thuc din 
GPMB van boa Trân, t 1 1/5 00 ducic UBND tinh Narn Djnh phê duyt tai  Quyet 
djnh so 1969/QD-UBND ngày 14/9/2009. 

HInh thirc giao dat: Co thu tiên sü diing dat. 
Giá dat, tiên si:r dicing dat phài np tiên sü diing dat là: 1.946.880.000 dong. 

(Bang chii': Mt 1j' chIn tram bón muvi sáu triu, tam tram tam muoi tam nghIn dóng,) 
Nhung hn chê ye quyên cüa ngu6i sà d1ing dat (neu có): không có. 
Diêu 2. Giao các dan vj to chüc thirc hin các cOng vic sau day: 

1. Chi cic thuê khu v1rc thành phô Nam Djnh - M5 Lc ban hành thông báo 
cho 05 h gia dInh, cá nhân duçc giao dat np tiên si:r ditng dat, phi và l phi theo 
quy djnh cüa pháp Iut; 

2. Ban Quãn 1)2 dir an dâu tu xây d1rng thành phô Nam Djnh don dôc các h 
gia dInh np tiên vào Kho bc nhà nuac và chü tn phôi hcp vai Phông Tài nguyen 
và Môi trithng thành phô, Chi nhánh van phông Däng k)2 dat dai thành phô, UBND 
phuang Lôc Vuang xac dinh cu the moe gioi va giao dat tai thuc dia, hoan thiên 
các thu tiic dé Cap giây chu'ng nhn quyên sü' diing dat cho ngixai sa diing dat sau 
khi dã thirc hin nghia vli tài chInh theo quy djnh. 

3. Chi nhánh van phông Dang k)2 dat dai thành phô chinh 1)2 h sa dja chj 
Diêu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1irc kê tr ngày k)2. 
Chánh Van phông HDND - UBND thành phô, Thu tru'ang càc dan vj: I 

Tài nguyen và Môi trumg thành phô, Ban Quãn 1)2 d1r an d.0 tu xây drng 
phO, Chi c1ic Thuê khu virc thành phô Narn Djnh — M Lc, Chi nhánh Van piong 
Dàng k)2 dat dai thành phO, UBND phizang Lc Vuvng và h dan có ten tai  Diu 1 
chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay. 

Van phông HDND - UBND thành phO Nam Djnh chu trách nhim dua Quyt 
djnh nay len cOng thông tin din tü thành phO Narn Djnh./.(7/ 
No'i nhân:fJ- 
- Lành dao UBND TP; 
- Nhu diu 3; 
- Website Thành ph; 
- Luu VT, 

Nguyn Thj Nhir 


	Page 1
	Page 2

