
UYBAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
THANH PHO NAM DINH Dc 1p - Tu' do - Hanh phüc  

S : C/QD-UBND TP. Nam Dinh, ngàyc2Jtháng/,(Lnam 2022 

QUYET D!NH 
V vic giao dat và phê duyêt tin si dung dat cho 05 ho gia dInh cá 

nhn thuc din GPMB cong trInh: Xãy ding thrô'ng gom Quôc 1 10 
(don tr du'o'ng triic Lc Vu'qng den thro'ng Phil Nghia), TP. Nam Dinh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DINH 

Can cii' LuçIt TI chü'c ChInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015, Lut sl 
47/2019/QHJ4 ngày 22/11/2019 s&a dôi ho sung mt sl diu cia LuçU td chi'c 
chInh phz và Lugt TI chic ChInh quyê'n dja phu'o'ng; 

Can c& Luat  Dá't dcii nàm 2013, 
Can th Nghj djnh sI 43/2014/ND- CP ngày 15/5/2014 cia ChInh phi quy 

djnh chi tjlt thi hành môt sl diu cia Luát DIt dai, 
Can cii' Nghj djnh so' 47/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cia ChInh Phi quy 

d/nh v bOi thithng, hO trQ', ta'i djnh cii' khi Nhà nwó'c thu hO'i da't, 
Gán cü' Quylt djnh sl 1969/QD-UBND ngày 14/9/2009 cia UBND tinh 

Nam Djnh v vic phê duyt quy hogch chi tilt chia 16 khu dlt djch vy và dlt 6' 
cho các hç5 dan trên 30% dá't nOng nghip thuc din GPMB van hóa Trdn; 

Can cü Thông tu' 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia 116 Tài nguyen và 
mOi trwông quy djnh v h so' giao da't, cho thuê da't, chuyln myc dIch th dyng 
dcit, thu hli dlt; 

Can th Quylt djnh sl 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 v vic phê duyt 
dy' an Xây dy'ng du'àng gom Qulc 16 10 dogn nt du'ô'ng Tryc Lc Vu'ng dIn 
du'&ng Phi' Nghia, thành phI Nam Dinh,' 

Can cá' Quylt djnh sl 1396/QD-UBND ngày 02/7/2021 cüa UBND tInh 
Nam Djnh v vic phê duyçt quy hogch s1r dyng da't dIn nàm 2030 và kl hogch th 
dyng ddt näm dcu cia quy hoch si'c dyng dlt thành phI Nam dfnh, tinh Nam 
Djnh; 

Can cii' Quylt djnh sl 1308/QD-UBND ngày 25/7/2022 cIa UBND tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt các quy trinh ni b5 giái quyê't thu tyc hành chInh 
trong liih vy'c dcit dai thuç5c thdm quyen giái quyê't cza S& tài nguyen và mOi 
tru'O'ng, UBND ca'p huyn, UBND cá'p xã; 

Can ci Quylt djnh sO' 1394/QD-UBND ngày 04/8/2022 cia UBND tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt giá ddt cy thl phyc vy bi thzthng, ho trçl GPMB và 
tái djnh cit thz.tc hiçn dy' an: Xáy dy'ng du'O'ng gom QL 10 (dogn ti'i' dw&ng tryc 
Lç3c Vwg dIn du'O'ng Phii Nghia,,.), thành phI Nam Dinh ('dat 3),' 

Can cu' Quylt djnh sO' 232 1/QD-UBND ngày 28/10/2021 cua UBND tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt giá dlt cy thlphyc vy bi thu'O'ng, h' trçl GPMB và 



tái djnh cit thy'c hiçn dy an: Xáy dy'ng dw&ng gom QL, 10 (dogn tir du'ô'ng tryc 
L5c Vwgg dIn du'&ng Phit Nghia,), thành phI Nam Djnh ('do't 2); 

Can c& Quyê't djnh so' 4380/QD-UBND ngày 07/10/2022 cia UBND 
thành phI Nam Djnh v vic phê duyt phuv'ng an, dr toán chi tiêt bOi thwô'ng, 
hI tra và tái dinh cit GPMB ln 2, dcit 2 c4 an: Xây c4mg ththng gom QL 10 
(dogn tir dirO'ng tryc L5c Vircing den thrOng Pith Nghii), thành phó Nam Dinh; 

Can ci Quye't djnh so' 4515/QD-UBND ngày 24/10/2022 cia UBND 
thành phI Nam Dlnh  vl vic phê duyt phu'ong an, dy toán chi tiét bói thu'&ng, 
hI trcr va tái dinh cit GPMB ln 3, dctt 2 dt án. Xáy dyng du'àng gom QL 10 
(dogn tic du'&ng tryc Lc Viccrng dIn du'O'ng Pith Nghia), thành phI Nam Djnh; 

Gàn ci Quylt djnh so' 5320/QD-UBND ngày 16/11/2022 cia UBND 
thành phI Nam Djnh vl vic phê duyçt phu'ong an, dl! toán chi tilt b3i thithng, 
hI trct và tái djnh cit GPMB lan i, dQt 3 di! án. Xáy dyng dir&ng gom QL 10 
(dogn tic du'àng tryc L5c Viccing dIn du'&ng Pith Nghia,), thành phI Nam Djnh, 

Xét Biên ban thdm djnh nhu ccu sic dyng dá't dl xem xét giao da't, cho thuê 
dlt không thông qua hInh thicc dá'u giá quyln sic dyng dlt dli vói h gia dlnh cá 
nhán (áp dyng cho các hç5 dü dilu kin du'Q'c giao tái djnh cir, ngày 8 
tháng 12 nám 2022. 

Theo dl nghj cüa Ban Quán lj  dc an dáu tu' xáy dyng thành phI tgi Ta 
trinh so' 483/TTr-BQL ngày 0 6/12/2022 và dl nghj cza PhOng Tài nguyen va 
Môi trzthng tgi TO' trInh so' 676/TTr-TNMT ngày 19/12/2022 vl vic giao dlt và 
phé duyt tl sic dyng dd't cho 05 h gia dInh cá nhán thu3c din GPMB cong 
trinh. Xáy dyng du'àng gom Qulc L5 10 (dogn tic du'&ng tryc Lç3c Viccing dIn 
du'O'ng PhIi Nghi'a), TP. Nam Djnh, 

QUYET D!NH: 
Diêu 1. Giao cho 05 h gia dInh, cá nhân thuc din GPMB dir an: Xây 

drng dithng gom QL 10 (dotn tir duing trjc Lc Vixcing dn diRing Phi Nghia), 
thành ph Nam Djnh vOi tng din tIch 396.0m2  d.t tai  khu d.t djch v1 van hóa 
Tr.n (tái djnh Cu Van hóa Trn), phuông Lc Vuçmg, thành ph Nam Djnh, tinh 
Nam Djnh d sir diing vào m11c dIch dt &. 

Thai han  sr diing: Lâu dài. 
Vj trI, ranh giâi khu dt duqc xác djnh theo bàn d quy hoach  chi tit chia 

lô khu dt djch vi và dt cho các h dan trên 30% dt nông nghip thuc din 
GPMB van hóa Trin, t l 1/500 duçic UBND tInh Nam Djnh phê duyt tai 
Quyt djnh s 1969/QD-UBND ngày 14/9/2009. 

Hlnh thüc giao dt: Co thu tin s1r diing dt. 
Giá dat, tin sü diving d.t phài np tin sir diing d.t cho 05 ht là: 

9.418.464.000 dng. 

(B.ng chü: Chin t' bôn tram misôi tam triu, bn tram sáu mui tu nghIn dng) 
Nhüiig han  ch v quyn cüa ngui si dçing dt (nu có): không có. 

(Kern theo danh sách chi tilt cac h5 dircic giao d&) 

p 



TM. UY BAN NHAN DAN 
HU TICH 

TCH 

Diu 2. Giao các don vj t chi1rc thirc hin các cong vic sau day: 
1. Chi c1ic thu khu virc thành ph Nam Djnh - M Lc ban hành thông báo 

cho 05 h gia dInh, cá nhân di.rçic giao d.t np tin s diing dat, phi và 1 phi 
theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

2. Ban Quàn 1 dçr an du tu xây dirng thánh ph Nam Djnh don dc các hO 
gia dInh np tin vào Kho bac  nhà nuc và chü trI phi hcip vâi Phông Tài 
nguyen và MOi tnthng thành ph& Chi nhánh van phông Däng k9 dt dai thành 
ph& UBND phithng LOc  Vi.rçng xác djnh ci th mc gith và giao dt ti thirc 
dja; hoàn thin các thu ti1c d cp giy chüng nhn quyn sü diing dt cho 
nguñ sü ding dt sau khi dã thrc hin nghia vii tài chInh theo quy dnh. 

3. Chi nhánh van phông Däng k dt dai thânh ph chinh 1 h so dja 
chInh. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tiir ngày k. 
Chánh Van phOng HDND - UBND thành ph& Thu truàng các don vj: 

Phông Tài nguyen và MOi truông thành ph& Ban Quân 1 dr an du tu xây dirng 
thành ph, Chi citc Thu khu virc thành ph Narn Djnh — M LOc,  Chi nhánh 
Van phông Däng k)2 dt dai thành ph& UBND phung LOc  Vi.rçing và 05 hO có 
ten tai  Diu 1 chju trách nhim thi hành quyt djnh nay. 

Van phông HDND - UBND thành ph Nam Djnh chju trách nhim dua 
Quy& djnh nay len cng thông tin din t1r thành ph Nam Djnh./. 
Noi  nhin:k_ 
- Lânh dao UBND TP; 
- Nhu diu 3; 
- Website Thành ph; 
- L.xu VT, 

Trin Huy Thành 



DANH SACH GIA 
THUOC DIEN GPMB 

T THU TIEN SU' DUNG  DAT TI KHU DAT TDC DCH VU VAN HOA TRAN CHO 05 HQ GIA D!NH 
DU'NG D1fONG GOM QuOC LO 10 DOIN TU DIING TRUC LQC VUNG DEN DU'NG PHU NGHIA - 

THANH PHO NAM D!NH 

t ct/nh sO' 7D-UBND ngayOthang1am 2023 cza UBND thOnh pM Nain Dlnh) 

STT 
Dia chi 

(No'i dàng ky' HKTT) 

Vi trI 
quy hoch Diên tIch 

(m2) 

Giao dat tái dinh Cu,  

Hvàtên 

Lô Thüa Do'n giá (dng) Thânh tin (dng) 

1 
Ba Lé Thj Quyen 
Ong Nguyn Van Cn 

22 Dtng Doàn B&ng, thành 
ph Nam Djnh 

6 45 55,5 20.000.000 1.110.000.000 

2 
Ong Trn Dirc An 
Ba Nguyn Thj Minh 

45 Bc Ninh, thành ph Narn 
Dinh 

4 23 52.5 20.000.000 1.050.000.000 

Ong Trn Ng9c Tun 
Ba Trn Thj Thüy Nga 

39P, O 18, Phthng H Long, 
thânh ph Nam Djnh 

6 6 96,0 23.000.000 2.208.000.000 

4 Ba Büi Thi Ngoc Lan Yen Phiic, ' Yen, Nam Dinh 6 9 96,0 23.000.000 2.208.000.000 

Ong Ngo Van Dung 
Ba L Thi Lan Anh 

Hôa Hâu, L Nhân, Ha Nam 6 17 96.0 29.609.000 2.842.464.000 

Tong cong 396,0 9.418.464.000 
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