
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO NAMD!NH Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc 

S:611 -/QD-UBND TP. Nam Djnh, ngày tháng ,(Lnám 202 

QUYET D!NH 
VViC giao dat và phê duyt tin sfr diing dât06 h gia dInh, cá nhân 

thuQc diçn GPMB dir an: Xay dirng can qua song Dao urn tir du'o'ng Song Hao 
den dirrng Vu Hü'u Lçri, thành phô Nam Djnh 

U BAN NHAN DAN THANH PHO NAM D4NH 

Can ci Lut Td chi'c ChInh quyn dja phirong ngày 19/6/2015,Lut so' 
47/2019/QHJ4 ngày 22/11/2019 tha dôi ho sung m5t sO diêu cüa Lut to ch&c chInh 
phi và Lut To ch&c ChInh quyên djaphwong, 

Can dtLuát Dd't dai 2013, 
Can ci Nghj djnh so 43/2014/ND- CF ngày 15/5/2014 cia ChInh phi quy 

djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cla Luçit Dat dai, 
Can ct' Nghj djnh so 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cia ChInh Phi quy 

djnh ye bOi thu'd'ng, ho tra, tái dinh cit khi Nhà nu'ó'c thu hOi dât, 
Can ci Thông tu' 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia B Tài nguyen và môi 

trzthng quy djnh ye ho s giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch s& dyng dat, thu 
hi dat,' 

Can c& Quye't djnh so' 1396/QD-UBND ngày 02/7/2021 cüa UBND tinh Nam 
Djnh ye viçc phê dzt quy hogch th dyng dat den nám 2030 và ké hogch th dyng dat 
nám dáu cza quy hogch si'r dyng dat thànhphô Nam djnh, tinh Nam Djnh, 

Can cz' Quyêt djnh sO 619/QD-UBND ngày 28/3/2022 ye vic phê duyt dy' 
an XOy dyng câu qua sOng Dào nôi tir du'àng Song Hào den du'&ng Vu Hü'u Lçri, 
thành phO Nam Djnh, 

Can cz' Quyet djnh sO 1308/QD-UBND ngày 25/7/2022 cia UBND tinh Nam 
Djnh ye vic phê duyt các quy trInh ni bç5 giái quyêt th tyc hành chInh trong 
linh vy'c dat dcii thuç3c thám quyên giái quyêt cüa SO' tài nguyen và mOi tru'&ng, 
UBND cap huyn, UBND cap xd, 

Can cii' Quyet djnh sO 1395/QD-UBND ngày 04/8/2022 cza UBND tinh IVàm 
Dinh v viçc phê duyçt giá dat cy the phyc vy bOi thu'mg, ho trç GPMB và tái djnh 
cit thy'c hiçn c4r  an: Xáy dyng câu qua sOng Dào nOi tir du'Ong Song Hào den 
du'&ng Vu Hiai Lai, thành phó Nam Djnh, 

Can cii' Quyêt djnh sO 2820/QD-UBND ngày 23/7/2018 cza UBND thành 
phO Nam Djnh ye vic phê duyt diêu chinh quy hogch chi tiêt 1/5 00 khu DO thj 
mO'i phIa Nam sOng Dào, thành phO Nam Djnh; 

Can cii' Quyêt djnh sO 2880/QD-UBND ngày 02/6/2022 cüa UBND thành 
phO' Nam Djnh v vic phé duyt quy hogch tOng mt bang l 1/5 00 10 dat OM 
du'O'ng Do Mgnh Dgo, phirô'ng M9 Xá, thành phO Nam Djnh; 

Can ci't Quyé't djnh sO' 4]54/QD-UBND ngày 07/9/2022 caa UBND thành 
phO' Nam Djnh ye' vic phé duyt phu'o'ng an, du' toán chi tie'! bdi thu'ing, ho ti-c' và 



tái djnh cit GPMB dçit 1dt án. Xáy dyng cu qua song Dào ni tfr dwô'ng Song 
Hào den du'ông Vii Hfru Lcti, thànhphO Nam Dinh; 

Can ci'r biên ban hQp Hç5i dOng BTHT và tái djnh cit GPMB thành phO ngày 
23/9/2022, 

Xét Biên ban thdm djnh nhu cu sl'r c4ing  dá't d xern xét giao dá't, cho thuê 
dat khOng thOng qua hInh th&c dâu giá quyên th dyng dat dOi vó'i h5 gia dInh cá 
nhân (ap dyng cho các h5 dü diêu /dn du'cic giao tái d/nh cii) ngày 09 
tháng 12 nám2022, 

Theo dê nghj cza Ban Quán 1)5 dr an dáu tu xáy dyng thành phO tgi Ta trInh 
so 499/TTr-BQL ngày 12/12/2 022 và d nghj cza PhOng Tài nguyen và MOi tru'àng 
tgi TO' trmnh sO 703/TTr-TNMT ngày 2 8/12/2022 ye vic giao dat và phê duyt tiên si 
dyng dat cho 06 h5 gia dInh, cá nhán thuç5c din GPMB dy an: Xây 4mg câu qua 
sOng Dào nOi tir du'&ng Song Hào den du'Ong Vii Hii'u Lçii, thành phO Nam Djnh, 

QUYET DINTI: 
Diêu 1. Giao cho 06 hQ gia dInh, cá nhân thuQc din GPMB dir an: Xây dirng 

cu qua song Dào ni tü dithng Song Hào dn di.thng Vu Hüu Lçii, thành ph Nam 
Djnh vói tng din tIch 473,4m2  dt c tai  khu Do thj mi phIa Nam song Dào và 
khu tái djnh cu chüa Phüc Tr9ng - Bãi Viên, thành ph Nam Djnh, tinh Nam Djnh 
d sü dl)ng vào miic dIch dt or. 

Thñ han  sü diing: Lâu dài. 
Vi tn, ranh girn khu dat ducic xac dinh theo ban do quy hoach chi tiêt chia lô 

diu chinh tT  l 1/5 00 duçic UBND tinh Nam Djnh phé duyt tai  Quy& djnh s .. 
2820/QD-UBNID ngày 23/7/20 18 và bàn d quy hotch tng mtt bang t l 1/500 
dt OM dung D Math Dao, phumg M Xá dugc UBND tinh Nam Djnh phê 
duyt tai  Quyt djnh s 2820/QD-UBNID ngày 23/7/2018. 

Hinh thi'rc giao dt: Co thu tin si:r d%ing dt. 
Giá dt, tin si:r diing dt phái np tin sü dirng d.t cho 06 h là: 

15.803.343.000 d6ng. 
(Bang chü: Muôi lam tST tam tram linh ba triu ba tram bôn muoi ba nghIn dông) 

Nhüng han  chê ye quyên cüa nguYi si dung dat (nêu có): không có. 

(Kern theo danh sách chi tilt các h3 duçxc giao dlt,) 

Diêu 2. Giao các dorm vi th chüc thirc hin các cOng vic sau day: 
1. Chi C11C thu khu virc thành pM Nam Djnh - M Lc ban hành thông báo 

cho 06 h gia dInh, Ca nhân duqc giao dt np tin si'r d%mg d.t, phi và l phi theo 
quy djnh cüa pháp lut; 

2. Ban Quàn 1 dir an d.0 tix xây drng thành pM Nam Djnh don dc các h 
gia dInh np tin vào Kho bac  nhà nuâc và chü trI pMi hçip vâi Phông Tài nguyen 
và Môi tru&ng thành ph& Chi nhánh van phông Däng k)' dt dai thành pM, UBND 
phithng M Xá, phu&ng Cira Nam xác djnh cii th môc giâi và giao d.t tai  thirc 
dja; hoàn thin các thU tVc  d cp gity chUng than quyn sU dçing dt cho ngu&i 
sU diing dt sau khi dâ th?c hin nghia vii tài chinh theo quy djnh. 

3. Chi nhánh van phông Däng k dt dai thành pM chinh i h sor dja chinh. 

    

    

 



Trân Huy Thãnh 

Diêu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc k tr ngày k. 
Chánh Van phông HDND - UBND thành phô, Thu tnr&ng các dan vi: Phông 

Tài nguyen và Môi trirng thành phô, Ban Quân 1 Dâu tu và Xây drng thành phô, 
Chi ciic Thuê khu virc thành phô Nam Djnh — M5' Lc, Chi nhánh Van phông Däng 
k dat dai thành phô, UBND phithng M Xá, phung Cira Nam và 06 h gia dInh, 
Ca nhân có ten tai  Dieu 1 chju trách nhim thi hânh quyêt djnh nay. 

Van phông HDND - UBNID thành ph Nam Djnh chju trách thim dua 
Quyt djnh nay len cng thông tin din tü thành ph Nam Djnh.IQV 

Noi nhân: 
- Länh dao UBND TP; BAN NHAN DAN 
- Nhir diêu 3, HU TICH 
- Website Thanh phô, U TICH 
L1xuVTDTy 



DANH SACH GIAO DAT TAI D!N • Ii' TAI KHU TDC CHUA THON PHUC TRONG-BAI VIEN VA KHU DTM PHIA NAM SONG 

MAO CHO 06 &1Mi THUOC DIN GPMB flU' AN: XAY DU'NG CAU QUA SONG DAO 
C II / - - - 

WV N/i 7J' G)NG HAO DEN DU'(YNG VU HU'U LOI, TP. NAM DINH 

(Kern theo Qu BND ngày  3I  tháng/2_ nàm 202 cüa UBND thành ph6Nam i9/nh) 

Do'n vi tInh: &Jn 

STT Ho và ten 

GIAO DAT TAI DINH CU 

Ghi chü Ban do QH Dién tIch 
giao (m2) 

Dmi giá (dng) Thành tin (dOng) 
chi 

(Nol dang ky HKTT) 
Lö Thira 

1 '2 3 ' 4 5 6 7 8=6*7 9 

I. Khu tái djnh c chña Phüc Trçng- Bâi Viên 2 51,2 10.068.220.000 

1 Ba: Trn Thj BIch Liu 
450B, Tin Phong, P. Tr&n 

Quang Khãi, TPND 
LK 13 72,0 33.280.000 2.396.160.000 

2 
Ong: Trn Quc Nghip 
Bà:NguynThjThiiy 

Phucmg Hung, xa Yen 
Trung,huyn'Yen,Nam 

imi-I 
LK 02 90,0 51.250.000 4.612.500.000 

Ong: Lam Van Vinh 
Ba: Vu BIch Thüy 

7/29/2 1 Trn Phü, P. Trn 
Dang Ninh, TPND 

LK 19 89,2 34.300.000 3.059.560.000 

IL Khu do thj mOi phIa Nam song Dào 222,2 5.735.123.000 

1 
Ong: Phim Tu.n Dung 
Ba: Vu Thj Hng 

57 To Hin Thành, P. M5 
Xá, TPND 

25 20 70,1 23.230.000 1.628.423.000 

2 Ba: Vu Thi Ha 
21/13A Thng NMt, Di An, 

TP. Di An, Binh Ducmg 
25 21 73,8 27.000.000 1.992.600.000 

3 
Ong: Vi Van Nhu 
Ba:NguynThjNgcCm 

17.18 Tang 17 Khôi nhà 
Block B4, khu tái djnh cu 
PhM5,T51,khuph62, 
phung Phi M5', Quãn 7, 

TPHCM 

24 41 78,3 27.000.000 2.114.100.000 

Tng cong I + II 473,4 15.803.343.000 
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