
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
THANH PHO NAM DINH Dc 1p- Tir do - Hnh phüc 

S24~QD-UBND TP. Nam Dinh, ngay// tháng 02 nàm 2023 

QUYET DNH 
V vic hüy Quyt djnh thu h1i dts 2398/QD-UBND ngày 29/9/2006 cua 
UBND thanh pho Nam Dnh  doi voi ong Le Xuan Lai thu9c diçn GPMB de 

A A r A A thiyc hiçn dir an: Nang cap CSHT phia Tay dirong Giai Phong (Gm than 
CP5 - dçrt  II) -  Diy an WB thành ph Nam Djnh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM D!NH 

can c& Lut td chic chInh quyn d.iaphito'ng ngày 19/6/2015 và Lut tha 
dôi, bô sung m5t so diêu cla Lut tO chic chInh phz và Lut To chi"c chInh 
quyên dja phwo'ng, 

Can ciLuát dat dai 2013, 
Can ci Nghj djnh 43/2014/ND-GP này 15/5/2014 cia CvhInh  pun qu 

d/nh chi tiét thi hành mót so diêu cza Lut dat dai 2013, 
Can thNghj djnh sO 47/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cia ChInh phz 

bOi thu'àng, hO trçf và tái dinh cit khi Nhà niró'c thu hOi dat, 
Can ci Thông tu'sO 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cza Bô Tài nguyen v 

Mói trirO qu,y djnh ye ho so' giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch si dyng 
dat, thu hOi dát, 

Can ct Quyét djnhsO 20/2014QD-UBND ngày 30/9/2014 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic u quyên cho UBND cap huyn quyét dinh thu hOi dát, 

Can c& Quyét djnh 181/QD-UBND ngày 17/01/2006 cüa UBND tinh Nam 
Djnh ye vic thu hOi dátdê GPMB cho UBND thànhphô Nam Djn/i xây dy'ng dt 
an Náng cap cc' sO' hg tángphIa Táy du'&ng Giái Phóng, thành phO Nam Djnh, 

Can ci Quyêt djnh so 1938/QD-UBND ngày 17/8/2006 cia UBND tinh 
Nam Djnh ye vic thu hOi dat GPMB dé thrc hin dr an Náng cap cc' sO' hg tang 
phIa Táy dithng Giái Phóng (Gói tháu CP5 - Giai dogn II) thu5c dt an WB 
thành phO Nam Dinh; 

Can ct Quvét djnh sO 2398/QD-UBND ngày 29/9/2006 cña UBND thành 
phó Nam Djnh ye vic thu hôi dat cna Ong Lê Xuán Lai GPMB (Gói tháu CP5 - 
dcit II): Náng cap CSHTphIa Táy dirO'ng Giái Phóng - Dir an WB thành phO 
Nam Djnh; 

Can c& TO' trInh so 228/TTr-UBND ngày 16/3/2007 cüa UBND thànhphó 
Nam Djnh ye vic xin diéu chinh, cat giám m5t so hgng myc và bO sung mt sO 
hgng myc mó'i các gói tháu giai dogn I - Du' an WB, 

can c& Cong van sO 86/UBND-VP5 ngày 11/4/2007 cia UBND tinh Nam 
Dinh ye viéc diéu chinh dt toán mç5t sO hgng myc các gói tháu dt an WB, 

C!án  ci Thong báosO 358/TB-UBND ngày 21/10/2008 cna UBND thành 
phO Nam Djnh ye vic cat giám mt sO hgng myc nâng cap cci sO' hg tang khu 
dan cit thu nhp thâp - giai doan I - Dir an WB, 

Theo dé nghj tgi TO' trInh 41/TTr-BQLDA ngày 10/02/2023 cüa Ban quán 
l dt an dau tu' xáy dtng thành phO và TO' trInh sO 64/TTr-TNMT ngà,v 
16/02/2023 cüa PhOng Tài nguyen và Mói tru'&ng ye yjéc hny Quyet djnh thu hOi 
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da'r so' 2398/QD-UBND ngày 29/9/20Q6 cia UBND thành pM Nam Djnh di vài 
Ong Lê Xuân Lai thu5c din GPMB dê thrc hin dir an: Náng cap CSHTphIa Táy 
dithng Giái Phóng (Gói tháu CP5 - dcrt II) - De an WB thành phó Nam £jnh. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Hüy Quy& djnh thu hi dt s 2398/QD-TJIBNID ngày 29/9/2006 
cüa UBND thành phô Nam Djnh ye vic thu hôi dat cüa ông Lê Xuân Lai vâi 
din tIch thu hôi là 12,7 m2  tai  Khu tp the Cong An xã Lc An, thành phô Nam 
Dnh thuc din GPMB d an: Nâng cap co sâ h tang phIa Tây duông Giãi 
Phóng - Dir an WB thành phô Nam Dnh (Gói thâu CP5 - dqt II). 

L do: Theo ni dung Thông báo so 358/TB-UBND ngày 21/10/2008 cüa 
UBND thành phô Nam Djnh ye vic cat giám mt sO hang mvc  nâng cap co s 
h tang khu dan cu thu nhp thâp - giai don I - D%r an WB và den ngày 
3 1/12/2014 dir an WB dâ ket thüc theo Hip djnh tin diing phát triên k kêt gifta 
nuóc Cong hôa xã hi chü nghTa Vit Nam và Hip hi phát triên Quôc té (WB) 
ngày 08/7/2004. 

Diu 2. Giao thim viii cho các co quan, to chüc thirc hin vic thu hOi 
dat, ciii the nhu sau: 

1. Chü tjch UBND xã Lc An có trách nhim giao Quyêt djnh nay cho 
ông Lê Xuân Lai; tnthng hcp ông Lê Xuân Lai khOng nhn Quyêt djnh nay hoc 
yang mt thI phài 1p biên bàn, niêm yet Quyêt djnh nay tai  tr11 sâ UBND xâ Lc 
An, t?i  noi sinh hoat  chung cüa cong dOng dan cz nth có dat bj thu hôi. 

2. Ban Quãn l d? an dâu tu xây dimg thành phô chU trI phôi hçp vOi Chi 
nhanh Van phông dang k dat ctai thành phô cüng UBND xã Lc An thu hôi 
diêu chinh giây chirng nhn quyên sü diing dat (neu co) và ho so dja chInh c 
ông Lê Xuãn Lai theo quy djnh. 

3. Van phông HDND - UBND thành phô Nam Djnh có trách nhim d 
Quyêt djnh nay trên trang thông tin din t1r cüa thânh phô Nam Djnh. 

Diu 3. 
1. Quyt djnh nay có hiu lirc k ti ngày k. 
2. Chánh Van phông HDNID-UBND thành phô, thU tnrng các don vj: 

Phông Tài nguyen và Môi tnthng, Chi nhánh Van phOng dàng k dat dai thành 
phô, Ban Quàn l dir an dâu tu xây drng thành phô; ChU tjch UBND xâ LOc  An, 
ông Lê Xuân Lai và các don vj có lien quan chju trách thim thi hành Quyêt 
djnh nay.! 



UBND THANH PHO NAM DINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
PHONG TA! NGUYEN VA MO! TRU'1NG Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S& Ci/TTr-TNMT TP.Nam Djnh, ngàyJö?háng 02 nám 2023 

TO TRINH 
V vic hüy Quyt dlnh  thu hi ttt s 2398/QD-UBND ngày 29/9/2006 cüa 
UBND thành ph Nam Dnh d6i vO'i ông Lê Xuân Lai thuc din GPMB d 

thirc hin dir an: Nâng cp CSHT phIa Tây dtr ng Giãi Phóng (Gói thu 
CP5 - dçt II) - Dr an WB thanh pho Nam D!nh 

KInh gui: UBND thành ph Nam Djnh 

Can cü Luât dt dai 2013; 
Can ci Nghj djnh 4312014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy 

dinh chi tit thi hành môt s diu cüa Lust dt dai 2013; 
Can cü Nghj djnh s 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü v 

bi thuting, h trçi và tái 1jnh cu khi Nhà nuóc thu hM dt; 
Cn cü Thông tu s 30/TT-BTNIMT ngày 02/6/20 14 cüa Bô Tài nguyen 

và Môi trtthng quy djnh v h si giao dt, cho thuê dt, chuyn mic dIch sü 
ding dt, thu hi dt; 

Cn cü Thông tu 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa Bô Tài 
nguyen và Môi trithng quy djnh chi ti& v bi thu&ig, h trçl, tái djnh cu khi 
Nba ni.râc thu hi Mt; 

Can cü Quyt djnh s 20/2014QD-LJBND ngày 30/9/2014 cüa UBND 
tinh Nam Djnh v vic u' quyn cho UBND cp huyn quy& djnh thu hôi dat; 

Can cü Quy& djnh 181/QD-UBND ngày 17/01/2006 cüa UBND tinh 
Nam Djnh v vic thu hi dt d GPMB cho UBND thành pM Nam Djnh xay 
dirng dr an Nãng cAp ci sâ ha tng phIa Tây dixèng Giái Phóng, thành pM Nam 
Djnh; 

Can cir Quy& djnh s 1938/Q- ngày 17/8/2006 cüa UBND tinh 
Nam Djnh v vic thu Mi dAt GPMB ct thirc hin d,r an Nâng cAp co s& ha tang 
phIa Tây du&ng Giái Phóng (Gói thAu CPS - Giai doan II) thuc d an WB 
thãnh pM Nam Djnh; 

CAn cü Quyt djnh s 2398/QD-UBND ngày 29/9/2006 cüa !JBND thãnh 
pM Nam Djnh v vic thu Mi dAt cüa ông Lé Xuân Lai GPMB (Gói thu CP5 - 
dçit II): Nâng cAp CSHT phIa Tây dithng Giâi Phóng - Dir an WB thành pM 
Nam Djnh; 



Can cir T trInh s 228/TTr-UBND ngày 16/3/2007 cUa UBND thành phô 
Nam Djnh v vic xin diu chinh, ct giãm mt s hang miic và b sung mt so 
hang miic mói các gói thu giai don I - Dir an WB; 

Can cir Cong van s 86/EJBND-VP5 ngày 11/4/2007 cüa UBND tinh Nam 
Djnh v vic diu chinh dir toán mt s hang mlric các gói thAu dir an WB; 

Can cü Thông báo s 358/TB-UBND ngày 21/10/2008 cUa LJBND thành 
phi Nam Djnh v vic ct giãm mt s hang mJjc nâng cp cci so ha tng khu 
dan cix thu nhp thp - giai doan  I - Di,r an WB; 

Xét d nghj cüa Ban Quán l dir an du tu xây drng tai  TO trInh s 
4 1/TTr-BQLDA ngày 10/02/2023 v vic thu hi và hüy bô Quyt djnh thu hi 
dt cüa ông (bà) Lé Xuân Lai trü tai  khu tp th Cong An, xâ Lc An thuOc  din 
GPMB (Gói thAu CP5 - dçit II): Nâng cp ca sO ha tng phIa Tây du?mg Giãi 
Phóng - Dr an WB thành ph Nam Djnh; 

Phông Tài nguyen và Môi truOng d nghj UBND thành ph& 
Hüy Quy& djnh thu hi dt s 2398/QD-UBND ngày 29/9/2006 cüa 

UBND thành ph Nam f)jnh v vic thu hi dt cüa ông Lé Xuân Lai vOi din 
tIch thu hi là 12,7 m2  tai  Khu tp th Cong An xâ Lc An, thãnh ph Nam Djnh 
thuc din GPMB dr an: Nâng cp cci sO ha tang phIa Tây duOng Giâi Phóng - 
Di.r an WB thành ph Nam Djnh (Gói thu CP5 - dqt II); 

Ly do: Theo ni dung Thông báo s 358/TB-UBND ngày 21/10/2008 cüa 
UBND thânh ph Nam Djnh v vic ct giàm mt s hang mijc nâng cp cci sO 
ha tng khu dan cix thu nhp thp - giai doan I - Dir an WB và dn ngày 
31/12/2014 di,r an WB dâ kt thüc theo Hip djnh tin ding phát trin k kt gifla 
nuOc Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam và Hip hi phát trin Quc t (WB) 
ngày 08/7/2004. 

Phông Tài nguyen và Môi triRmg d nghj UBND thành ph xem xét dé 
các phông ban, don vi có lien quan trin khai thuc hiên./. 
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- Nhu trên; 
-Luu:VT,HS. 

Trn Van Chánh 
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