
u'c BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM DIINH Bc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

TP. Nam Djnh, ngàytháng 10 nám 2023 

QUYET D4NH 
V vic giao ctt và phê duyt tin sü' dirng dat cho bà Nguyn Th: Xuân 

Linh thuc din GPMB thy an: Xây dirng cu qua song Dào ni tu' thrô'ng Song 
Hào dn dtrô'ng Vu Hüu Lçri, thành ph Nam Djnh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DNH 
Can cz' Lu2t T chi'c ChInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015;Lu42t so 

47/2019/QHJ4 ngày22/11/2019 thadôi ho sung mç5t so diêu cia Lut to chi'c 
chInh phz và Lu2t TO cht'c ChInh quyên dja phwcing, 

Can cá'Ludt Dã't dai 2013; 
Can cii' Nghj djnh so 43/2014/ND- CF ngày 15/5/2014 cüa ChInh phi quy 

djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cva Luát Dat dai, 
Can cz' Nghj djnh sO 47/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cza ChInh Phz quy 

djnh ye bôi thzthng, ho tio', tái dinh Cu' khi Nhà nu'ó'c thu hOi dât, 
Can cii' Thông lit 30/Tfl'-BTNMT ngày 02/6/2014 ciia Bó Tài nguyen và rnOi triton 

quy djnh ye hOsc giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch si' dyng dat, thu hOi da't, 
Can ci Quyêt djnh sO 65/QD-UBND ngày 06/01/2 023 cüa UBND tinh Nam Djn 

ye vicphê duyt ice hogch si'rdyngddt nám 2023 ëza thànhphO Nam djnh, 
Can ci' Quyet djnh sO 619/QD-UBND ngày 28/3/2022 ye vic phê duyt dy' 

an Xáy dyng cáu qua sOng Dào nOi tfc du'&ng Song Hào den du'O'ng Vu Hi7u Lcii, 
thành phO Nam Dinh; 

Can cz' Quyê: djnh sO 1308/QD-UBND ngày 25/7/2022 cia UBND tinh Nam 
Djnh ye vic phê duyt các quy trInh ni b5 giái quyêt thi tyc hành chInh trong 
lIih vy'c dat dai thu3c thârn quyên giái quyêt cia SO' tài nguyen và môi tru'O'ng, 
UBND cap huyn, UBND cap xã; 

Can cz' Quyet djnh sO ]395/QD-UBIVD ngày 04/8/2022 cüa UBND tinh Nam 
Djnh ye vicphê duyt giá dat cy thêphyc vy bOi thu'Ong, hO try' GPMB và täi djnh 
cit thy'c hiçn dy' án. Xây dy'ng cáu qua sOng £)ào nOi tir dw&ng Song Hào den 
du'O'ng Vu Hth.i Lcii, thành phó Nam Djnh, 

Can cii' Quyet d,inh sO 2820/QD-UBND ngày 23/7/2018 cüa UBND thành 
phO Nam Djnh ye vic phê duyt äiêu chinh quy hoçich chi tiêt 1/500 khu DO thj 
mO'i phIa Nam sOng Dào, thành phO Nain Dinh; 

Can cá' Quyê't djnh sO' 5246/ QD-UBND ngày 11/11/2022 cia UBND thành 
phO' Nam Dlnh  vê vic phë duyt phieong an, du' toán chi tilt bdi thu'ông, h trq và 
tái djnh cit GPMB ldn 7 dçt idy' an,' Xây dyng cáu qua sOng Dào nOi tfc du'Ong 
Song Hào den du'ài'g V1 Hüu LQI, thành phO Nain Djnh; 

can cii' Biên bàn thám djnh nhu cáu si' dyng dat dê xem xét giao dat, cho 
thuê da't khOng thông qua hInh thc dáu giá quyén th dyng dat dOi yó'j h gia dmnh 
cci nhán (cip dyng cho cOc h dz cliCu kin dwQ'c giao tcii djnh cit, ngày 08 
thcing 02 nám 2023,' 

Theo d nghj cia Ban Quán lj dy' cm dciu tu' xây dyng thành phO tçii Ta trinh 
s 34/TTr-BQL ngày 08/02/2023 và d nghf cüa PhOng Tài nguyen yà MOi tru'd'ng tgi 

Sii:  ) /QD-UBND 



TM. U'c' BAN NHAN DAN 
HU TICH 

U TICH 

ran Huy Thành 

To' trInh sá 57 /TTr-TNMT ngày 09/02/2023 v viçc giao ddt và phê duyçt tin sz ding 
dat cho ha Nguyen Thj Xuán Linh thuç5c din GPMB dr án. Xây dy'ng câu qua song 
Dào nOi tz'r du'&ng Song Hào den dw&ng Vu Hi Lcii, thành phO Nam Djnh, 

QUYET DNH: 
Diêu 1. Giao 65,6 m2  dt &ti lô 25 thàa 12 khu Do thj mói phIa Nam song 

Dào cho bàNguyên Thj Xuãn Linh thuc din GPMB dir an: Xây dirng câu qua 
song Dào nôi tü duông Song Hào den duing Vu Hüi Lqi, thành phô Nam Djnh dê 
sü diing vào m11c ctIch dat a. 

Th?ii han  sü dçing: Lâu dài. 

* Vj tn, ranh giOi khu dat duçrc xác djnh theo bàn do quy hoach chi tiêt chia Jo 

dieu chinh t) l 1/5  00 duqc UBND tinh Nam Djnh phê duyt tai  Quyêt djnh so 

2820/QD-UBND ngày23/7/2018. 
HInh thüc giao dat: Co thu tiên sir dng dat. 
Giá dat, tiên sr diing dat phài np vào ngân sách nhà nuac là: 

1.523.888.000 dóng. 
(Bng chi3: Mt ti', nm tram hai muo'i ba tiiu, tam tram tam mtrcii tam nghmn dng) 

Nhitng han  chê ye quyên cüa ng'tthi si diing dat (neu có): không có. 
Diêu 2. Giao các don vj to chüc thc hin các cong vic sau day: 
1. Chi ciic thuê khu virc thânh phô Nam Djnh - M Lc ban hành thông báo 

cho h gia dInh, cá nhân duqc giao dat np tiên sü diing dat, phi và l phi theo quy 
djnh cUa pháp lu.t; 

2. Ban Quàn 1 dir an dâu tix xây dirng thành phô Nam Djnh don doe h gia 
dInh np tin vao ngân sách nhà nixâc Va chü trI phôi hçip vOl Phông Tài nguyen và 
Môi truOng thành phô, Chi nhánh van phông Däng k dat dai thành phô, UBND 
phuOng COa Narn ác djnh ci the moe giOi và giao dat tai  thiic dja; hoàn thin các 
thu tçic dé cap giây chirng nhn quyên sr diing dat cho nguOi sà diving dat sau:  i 
dä thirc hin nghTa viii tài chInh theo quy djnh. 

3. Chi nhánh van phông Dang k dat dai thành phô chinh l ho so dja chl\ 
Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu lirc kê tü ngày k. 
Chanh Van phong HDND - UBND thanh phô, Thu truong cac don vi I 

Tài nguyen va Môi truOng thành phô, Ban Quàn 1 Dâu tu và Xây dirng th !)' 
Chi c1ic Thu khu v1rc thành phô Nam Djnh — M5' Lc, Chi nhánh Van phi-. äng 
k dt dai thành ph, UBND phuè'ng Cira Nam và h gia dinh, cá nhân có ten tai 
Diu 1 chju tnách nhim thi hành quyêt djnh nay. 

Van phông HDND - UBND thành phô Nam Djnh chju trách/nhim dua 
Quyt djnh nay len cng thông tin din ti:r thành phô Nam Djnh./. 

Ncri  nhmn:21- 
- Lnh do UBND TP;' 
- Nhu diu 3; 
- Website Thãnh pho; 
- Luu VT, DT. 



DANH SACH GIA U' TA! KHU DTM PHIA NAM SONG DAO CHO BA NGUYEN TH! XUAN LINH THUOC 

AN: XAY DU'NG CAU QUA SONG DAO NO! TU' DU'O'NG SONG HAO 

DEN DU'YNG VU HU'U LO'I, TP. NAM D!NH 

h  sd'2i/  QD-UBND ngàyJ thángO nâm 2023 ca UBND thânh phó'Narn Qirih) 

Do'n vi tInh: ctôn 

STT Ho và ten 
Chi

r (Nm dang kv HK 11) 

GIAO DAT TAI DINH CU 

Ghi chü Ban do QH DiCn tIch 
. 

giao (ni2) 
- 

Don gia (clong) 1 hanh tien (dong) 
LU Thü'a 

1 2 3 .4 5 6 7 8=67 9 

Khu do th mó'i phia Narn sOng Dào 65,6 1.523.888.000 

I Nguvn Thi Xuän Linh 
34/536 Vu Hüu Li, P. Ca 

Narn 
25 12 65,6 23.230.000 1.523.888.000 
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