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THANH PHO NAM D!NH Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc  

S :6QD-UBND TF. Nam Djnh, ngày253tháng%Znàm 202? 

QUYET D!NH 
V vic giao dat và phê duyet tin sü dung dat cho 04 ho gia dInh cá 

nhân thuc din GPMB cong trInh: Xây drng du?rng gom Quôc 1 10 
(don tfr thrrng tric Lc Vtrqng dn dithng Phü Nghia), TP. Nam Djnh 

BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DINH 

Can cv' Luçt T chü'c ChInh quyn dja phztong ngày 19/6/2015,Luc2t s 
47/2019/QHJ4 ngày 22/11/2019 st'a dó'i ha sung mi7t so' diêu cza Lut to chv'c 
chInh phv và Lu2t To' chvc ChInh quyé'n dja phu'o'ng; 

Can cv'r Luát Da't dai nám 2013; 
Can ci'Nghj djnh sO 43/2014/ND- CF ngày 15/5/2014 cña ChInhphi quy 

dinh chi tiêt thi hành môt so' diu cla Lut Dat dai; 
Can cvi' Nghj djnh so' 47/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cüa Chmnh Phv quy 

djnh v baj thu'&ng, ho'S  tro', tái dinh cvi' khi Nhà nu'ó'c thu haj da't, 
Càn cvi' Quylt djnh so' 1969/QD-UBND ngày 14/9/2009 cia UBND tinh 

Nam Djnh v vic phê duyt quy hogch chi tiét  chia 10 khu dat djch vy và dat a 
cho các hç5 dan trên 30% da't nóng nghip thuç5c din GPMB van hóa Tro'n; 

Can cvi' Thông tu' 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia Bó Tài nguyen và 
mOi tru'&ng quy djnh v ha so' giao da't, cho thuê do't, chuyo'n myc dIch th dyng 
ddt, thu hâi dcit, 

Can cvi' Quyé't djnh so' 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 v vic phê duyt 
dir an Xáy c4mg  du'àng gom Quo'c l3 10 dogn ti'r dvc&ng Tryc Lc Vu'cing dê'n 
du'&ng Phi' Nghia, thành pM Nam Dinh; 

án cvi' Quyo't djnh so' 1396/QD-UBND ngày 02/7/2021 cia UBND tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt quy hoich th dyng ddt do'n nám 2030 và kl hogch 
th dyng do't nám do'u cia quy hogch th dyng ddt thành pM Nam djnh, tinh Nam 
Dinh; 

Can cii' Quyat djnh so' 1308/QD-UBND ngày 25/7/2022 cia UBND ti'nh 
Nam Djnh v vic phê duyt các quy trInh n3i bç5 giái quyê't thz'i 4w hành chInh 
trong li'nh vy'c do't dai thu(5c thdm quyn giái quyê't cza SO' tài nguyen và mOi 
trzthng, UBND cá'p huyn, UBND co'p xä, 

Can cz Quyê't djnh so' 1394/QD-UBND ngày 04/8/2022 cüa UBND tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt giá do't cy thaphyc vy bo'i thu'O'ng, h tro' GPMB và 
tái djnh cvi' thy'c hin dy' an.' Xáy dyng du'O'ng gom QL 10 (dogn ti? du'&ng tryc 
Lc3c Vwcing dé'n diilrng Fhui Nghia), thành pho' Nam Dinh (dcit 3,); 

Can cvi' Quyé't djnh so' 2321/QD-UBND ngày 28/10/2021 cüa UBND tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt giá dat cy thaphyc vy bo'i thu'&ng, ho' trçY GPMB và 



tái djnh cii thicc hin dir an: Xáy dmg dirâng gom QL 10 (dogn tir du'&ng trc 

L5c Vup'ng dIn dir&ng PhIt Nghla), thành phó Nam Dinh (dat 2); 
Can ci't Quyê't dinh sO'4264/QD-UBND ngày 29/9/2022 cia UBND thânh 

phO' Nam Dinh ye'  viêc phe duyét phu'o'ng an, die toán chi tilt bÔi thu'àng, ho trci 
và tái dnh cii GPMB lan 2, dcit 3 dir an: Xáy c4mg du'ông gom QL 10 (dogn tir 
du'&ng tryc Lç3c Viiig dIn du'ô'ng PhIi Nghia,), thành phI Nam Djnh, 

Can cá Quyê't dinh sO' 4380/QD-UBND ngày 07/10/2022 cIa UBND 
thành phO' Nam Djnh ye viêc phé duyt phiio'ng an, die toán chi tilt bÔi thu'àng, 
hO tra và tái dinh cii GPMB ln 2, dat 2 dii án. Xây dipig dwôiig gom QL 10 
(dogn tir dirô'ng tryc Lç3c Virg den dw&ng Phit Nghia,), thành phO Nam Dinh, 

Can cá' Quyê't dinh sO' 4515/QD-UBND ngày 24/10/2022 cia UBND 
thành phO' Narn Dinh ye'  viêc phé duyt phucing an, dii toán chi tilt hOi thu'àng, 
hO trcr và tái djnh cii GPMB ld'n 3, dcrt 2 dir an: Xáy dyng dithng gom QL 10 
(dogn ti dzthng tryc L5c Vtccing dIn dir&ng Phi~ Nghi'a,), thành phI Nam Djnh; 

Xét biên ban thá'm djnh nhu cá'u th dyng ddt dl xem xét giao dat, cho thuê 
dlt không thông qua hInh thic ddu giá quyln th dyng d& dli vài hç5 gia dInh cá 
nhân (ap dyng cho các hç5 tin dilu kin duic giao tái ti/nh cii,) ngày 12 
tháng 12 nám 2022. 

Theo dl nghj cia Ban Quán lj dy' an du tu' xây dimg thành phô tgi Ta 
trinh sO' 500/TTr-BQL ngày 12/12/2022 và dl nghj cia PhOng Tài nguyen va 
Mói tru'ô'ng tgi T& trinh sO' 677/TTr-TNMT ngày 19/12/2022 vl vic giao dat và 
phê duyt tiln th dyng dd't cho 04 hç5 gia dInh cá nhán thuçäc din GPMB cOng 
trinh. Xáy dy'ng du'àng gom Qulc L5 10 (dogn tic du'àng tryc Lç5c VU'Qng dIn 
dzràng Phii Nghia), TP. Nam Dinh, 

QUYET D!NH: 
Diêu 1. Giao cho 04 h gia dInh, cá nhân thuc din GPMB dr an: Xây 

dirng duing gom QL 10 (dotn tux duô'ng triic Lc Vucing cMn dix?:ing Phü Nghia), 
thành ph Nam Djnh vâi tng din tIch 348,5m2  dt tti khu dt djch vii van boa 
Trn (tái djnh cu Van hóa Tr.n), phithng Lc Vuçrng, thành ph Nam Djnh, tinh 
Nam Djnh d si:r diing vào mi1c dIch dt o'. 

Thôi han  s ding: Lâu dài. 
Vj trI, ranh gió'i khu d.t dugc xác dnh theo bàn d quy hoach chi tit chia 

lô khu dt djch vli và dt a cho các h dan trên 30% d.t nông nghip thuc din 
GPMB van boa Trân, t 1 1/500 dugc UBND tInh Nam Djnh phê duyt tai 
Quyt djnh s 1969/QD-UBND ngày 14/9/2009. 

Hhih thirc giao dt: Co thu tin si.'r diing dt. 
Giá dat, tiên sü d1ing dt phãi np tin sü' diing dt cho 04 h là: 

8.138.194.000 dóng. 
(Bng chth Tam t mt tram ba muci tarn triu mt tram chIn mi.roi tu nghIn dng) 

Nhung han  ch v quyn cUa nguai sü diing dt (nu có): không có. 

(Kern theo danh sthch chi tilt cac h5 dirçrc giao dli) 



TM. LJY BAN NHAN DAN 
CHU T JCH 

U TICH 

EDiu 2. Giao các dan vj t chüc thirc hin CC Cong vic sau day: 
1. Chi ciic thu khu virc thành ph Nam Djnh - M Lc ban hành thông báo 

cho 04 h gia dInh, Ca nhân dxqc giao dt np tin si:r diing dt, phi và 1 phi 
theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

2. Ban Quàn 1 dir an du tu xây dirng thành ph Nam Djnh don dc các h 
gia dInh np tin vào Kho b.c nhà nrn9c và chü trI phi hçp vói Phông Tài 
nguyen và Môi tru&ig thành ph, Chi nhánh van phông Däng k dtt dai thành 
ph, UBND phuông Lc Vi.rcng xác djnh cii th mc gii và giao d.t tai  thrc 
dja; hoàn thin các thu tiic d cp giy chirng nhn quyn sir diing dt cho 
nguñ s1r dung dt sau khi dä thii'c hin nghia vi tài chInh theo quy djnh. 

3. Chi nhánh van phông Däng k dt dai thành ph chinh 1' ho so da 
chInh. 

IE)iu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc k tir ngày k. 
Chánh Van phông HDND - UBND thành ph& Thu tru&ng các dan vj: 

Phông Tài nguyen và Môi tnthng thành ph& Ban Quân 1 dir an du tu xây drng 
thành ph& Chi cilc Thus khu vrc thành ph Nam Djnh — M Lc, Chi nhánh 
Van phông Dàng k dt dai thành ph& UBND phung Lc Vuçing và 04 h có 
ten ti Diu 1 chju trách nhim thi hành quyt djnh nay. 

Van phông HDND - UBND thành ph Nam Djnh chju trách nhim dua 
Quyt djnh pay len cng thông tin din ti:r thành ph Nam Djnh./. 
No'i nI,ln: 
- Lãnh do UBND TP; 
- Nhu diu 3; 
- Website Thành ph; 
- Lixu VT, 

Trân Huy Thành 



DANH SACH GIAO DAT 
THUOC DIEN GPMB CO 

YT THU TIEN stY DUNG DAT TI KHU DAT TDC D!CH  VU VAN HOA TRAN CHO 04 HO GIA DiNH 
U'NC D1JNG GOM QuOC LO 10 DOJN TtY D15NG TRVC LQC VJf1NG DEN DUNG PHU NGHiA - 

THANH PHO NAM DJNH 

t?'1/QD-UBND ngayj!Qtháng,/Lnám 2023 cáa UBND ilthnh phó' Nani Dinh) 

STT H0 va ten 
Dja chi 

(No'i däng k HKTT) 
quyhoch Diên tich 

(m2) 

Giao dat tãi djnh cu 

Lô Thü'a Don gi (dng) Thãnh tin (dng) 

1 
Ong:TrnDInhChin 
Ba: Vu Thj Dông 

10/197 dungKênh, P. Lc 
Vuqng, TPND 

8 33 60,5 25.028.000 1.514.194.000 

2 
Ong: Nguyn Van Dang 
Ba: Trân Thj Lien 

359 dug Phü Nghia, P. Lc 
Ha, TPND 

1 4 960 23.000.000 2.208.000.000 

3 Ba Nguyen TM Hoa 
12/198 &rô'ng Giái Phóng, P. 

Cira Bäc, TPND 
6 7 96 0 23.000.000 2.208.000.000 

Ong: Vu San Tüng 
Ba: Trn Thi Ngoan 

422, Yü Trng Phng, P. 
Thông Nhât, TPND 

6 53 96.0 23.000.000 2.208.000.000 

Tong cQng 1480 8.138.194.000 
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