
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dôc lap - Tij do - Hnh phüc 

S: 5Mc/QD-UIBND TP. Nam Dinh, ngày i1 tháng,4nam 2022 

QUYET D!NH 
V/v thu hôi dat cüa h ông: Trân Hfru Qu 

dê thiuc hin GPMB dir an: Xây dtjng khu do thj m&i duô'ng Nguyen 
Cong Trfr, phtrng Lc Vtrqng, thành phô Nam Djnh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DNH 

Can cz' Luçt t chz'c chInh quyên dja phzro'ng ngày 19/6/2015, Luçt tha dôi 
ho sung m5t so diéu cza Lut tO chá'c ChInh phi và Lut tO cht'c chInh quyên dj 
phucxng nàm 2019; 

Can cii' Lut Dat dai 2013 ngày 29/11/2013, 
Cván th Nghj djnh sO 43/2014/ND-CP ngày 15/5/02014 cia ChInh phi quy 

dinh chi tiét thi hành môt so diêu cia Luç2t dat dai 2013, Nghj djnh sO 
47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cla ChInh phi ye bôi thzthng, ho trçf và tái djnh 
cit khi Nhà nzthc thu hói dat, 

Can ct Thông tit sO 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia B3 Tài nguyen và 
MOi trithng quy djnh ye h so' giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch st'r dyng dat, 
thu hOi dat; Thông tu sO 37/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 c?a Bç5 Tài nguyen 
và MOi trztO'ng quy d,inh chi tiêt ye bOi thzthng, hO trçi, tcii djnh cu' khi N/ia nithc thu 
hi da't, 

Can ci Van ban so 05/VBHN-BTNMT ngày 0 7/7/2020 cza Bô Tài nguyen và 
Mói tru'O'ng hcrp nhát Nghj djnh Quy djnh ye bOi thu'&ng, ho trQ; tái cjnh Cu' khi 
Nhà nzthc thu hOi dát, 

Can cz' Quyet dfnh sO 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cua UBND tinh ye 
viçc iy quyên cho UBND cap huyn quyêt dinh thu hOi dat, 

Can cii' Quyet d.inh sO 2545/QD-UBND ngày 26/11/2021 cua UBND tinh Nam 
Djnh ye vic phê duyt dt an Xáy dy'ng khu dO th/ du'&ng Nguyen Cong Tr 
phithng Lç5c Vztcing, Thành phO Nam Dinh, 

Can th Quyet dinh sá 2856/QD-UBND ngày 2 7/12/2021 cua UBND tinh v 
vl?c phê duyt ké hogch th dyng dat nam 2022 thành pM Nam Dfnh; 

Càn ci Thông báo sO 202/TB-UBND ngày 11/11/2021 cua UBND Thành phO 
ye vic thu hOi dat thy'c hin GPMB diii' an Xáy dy'ng khu dO thj du'àng Nguyen 
Cong Tr phu'O'ng Lc Vu'ng, Thành phO Nam Dinh; 

Can cii' ban dO trIch do phyc vy GPMB và bang tong hcip din tIch phyc vy 
GPMB c4rán  Xdy dyng khu dO thj dzt&ng Nguyen COng Tr&, phzthng L.5c Vu'cing, 
Thành phO Nam Djnh do Chi nhánh van phOng däng kj dat dai Thành phO 1p và 
du'Q'c SO' Tài nguyen và MOi tru'&ng duyt tháng 12/2021, 

Theo déghj cia phOng Tài nguyen và MOi tru'àng tgi TO' trInh sO' 62Z/TTr-
TNMT ngày  4-  /41-12022 ye vic thu hOi dat cia hç5 gia dInh Ong Trcn Hü'u Qu3 
phyc vy GPMB dy' On Xay dyng khu dO th/ dzthng Nguyen COng Tr phztd'ng Lc 
Vu'crng, Thành phO Nam Dinh. 
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QUYET DNH: 

Then!. Thu hi 10,7 m2  dt cüa h ông: Trân Hüu Qu thuc thira dat so 7 
t bàn do so 56 (TrIch do phyc vy GPMB thuc dy'án Xáy dy'ng khu do thj duOiig 
Nguyen COng Tr phzthng Lc Vztng, Thành phO Nam Djnh,) do Chi nhánh van 
phông däng k dat dai thành phô 1p và thrçc sâ Tài nguyen và MOi triRmg duyt 
tháng 12/202 1. 

L do thu hi dt: D thuc hin dir an Xây dirng khu dO thj thrng Nguyen 
Cong Trü, phumg Lc Vuçmg, Thành phô Nam Dnh. 

Diu 2. Giao nhim vii cho các co quan, t chirc thirc hin vic thu hM dt, 
Cu the nhu sau: 

1. Chü tjch Uy ban nhân dan phiiè'ng Lc Vuqng có trách nhim giao Quyêt 
dnh nay cho h ông: Trân Hüu Qu, trung hçip h Ong: Trân Htu Qu không 
nhn Quyêt dnh nay hoc yang mtt thI phâi 1p biên bàn; Niêm yet Quyêt djnh 
nay ti trii si UBND phuông Lc Virçing, t?i  nci sinh hott chung cüa cong dông 
dan cu ncyi có dat bi thu hOi. 

2. Ban Quàn 12  dir an du tu xay dmg Thành ph chü trI, phtM hcp cün 
UBND phung Lc Vucng và Chi nhánh Van phông Däng k2 dat dai thành phô 
Nam Dnh lam thu tic thu hôi và diêu chinh giây chiirng nhn qu'ên si:r diing 
dat, ho so, giây ti có lien quan và ho so da chinh cho h ông: Trân Huu Qu 
(nêu co) theo quy dnh. 

3. Van phông HDND - UBND thành ph có trách nhim dáng Quy& djnh 
nay trên trang thông tin din tir cüa Thành phô. 

4. Giao UBND phiRmg L*c  Vuçmg, Ban Quân 1 di,r an du tu xây d? 
thành phô quán 1 cht chê qu5 dat dä thu hôi. 

Then 3. 

1. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k. 

2. Chánh van phông HDND-UBND Thành ph, Thu trithng các .)J-1: 
Phông Tài nguyen và MOi trung, Chi nhánh Van phông Dàng k dat di thành 
phô, Ban Quãn l dr an dâu tu xây dirng Thành phO, Chu tjch UBND phithng Lc 
Vuçing, h Ong: Trân Htru Qu và c4c dcm vj, Ca nhân có lien quan chu trách 
nhim thi hành Quyêt dnh nay.!. 
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S& 3%/QD-UBND TP. Nam Djnh, ngày  1j%  thángl/ nám 2022 

QUYET DJNH 
V/v thu hi dt cüa h ông: Trãn Cong Quyn 

dê thirc hin GPMB dir an: Xây drng khu do thj m&i throng Nguyen 
Cong Trfr, phtrrng Lc Vu'çrng, thành phô Nam Dnh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DNH 

C!án  th Lu2t tó chz'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Luçt tha di 
sung mçät so diu cia Lut tO chi'c ChInh phi và Lut tO chz'c chInh quyén dja 

phu'o'ng nám 2019, 
Can thLutDát dai 2013 ngày 29/11/2013, 
Can cii' Nghj djnh so 43/2014/ND-CF ngày 15/5/02014 cia ChInh phi quy 

d/nh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu c?a Luát dat dai 2013, Nghj djnh s 
47/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cza ChInh phi ye bOi thztOg, ho tra và tái djn 
Cu' khi Nhà nwó'c thu hOi dât, 

Can ce' Thông tu' sO 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia B5 Tài nguyen và 
MOi tru'O'ng quy d/nh ye ho sU giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch th dyng dat, 
thu hi dát, Thông tu' sO 37/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cia Bó Tài nguyen 
và MOi tru'O'ng quy djnh chi tiêt ye bôi thu'O'ng, ho tro', tái dfnh cu' khi Nhà nu'&c thu 
hi dát, 

Can ct' Van ban sO' 05/VBHN-BTNMT ngày 0 7/7/2020 cia Bó Tài nguyen và 
MOi tru'àng hcip nhát Nghj djnh Quy djnh ye bOi thu'O'ng, hO trQ; tái djnh Cu' khi 
Nhà rnrcyc thu hOi dat, 

Cän th Quyet dinh sO 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cua UBND tinh ye 
viçc iy quyên cho UBND Cap huyn quyêt djnh thu hOi dat; 

Cãn th Quyêt djnh sO 2545/QD-UBND ngày 26/11/2021 cia UBND tinh Nam 
Djnh ye vic phê duyc7 dy' an Xáy dy'ng khu do thi du'O'ng Nguyen COng Tr&, 
phu'ô'ng L5c Vu'cing, Thành phO Nam Dinh, 

Can cz' Quyêt djnh sO 2856/QD-UBND ngày 2 7/12/2021 cua UBND tinh ye 
viêc phê duyt kê hogch th dyng dat näm 2022 thành phO Nam Djnh; 

Can cz' Thông báo sO 203/TB-UBND ngày 11/11/2021 cua UBND ThànhphO 
ye viec thu hOi dat th'c hiên GPMB dy' an Xay dy'ng khu do thj du'àng Nguyen 
COng Tr phzthng LC Vu'QI'ig, Thành phO Nam Dfnh; 

Can cii' bàn dO trIch do phyc vy GPMB và bang tOng hp din tIch phyc vy 
GPMB dy'án Xdy dyng khu dO th/ du'O'ng Nguyen COng Tr phzthng Lc Vu'Q'ng, 
Thành phO Nam Djnh do Chi nhánh van phOng dáng kj dat dai Thành phO lap yà 
du'Q'c SO' Tài nguyen và MOi trtthng duyt tháng 12/2021, 

Theo de n;h/ ci'ia phOng Tài nguyen và MOi trwàng tgi TO' trInh so s'/TTr-
TNMT ngày 41  /4  i- /2022 ye vic thu hOi dat cia h gia dInh Ong Trn COng 
Quyen phyc vy GPMB dy' an xay dyng khu do thi du'O'ng Nguyn COng Trt', 
phu'O'ng L5c Vu'cing, Thành phO Nam Djnh. 
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Quytn phyc vy GPMB dir an Xay c4rng  khu do thj du'àng Nguyen COng Tri 
phtrO'ng L3c Vzrng, Thành phO Nam D!nh. 

QUYET DJNH: 

Diêu 1. Thu hi 9,7 m dt cüa h ông: Trn Cong Quyn thuc thàa d.t s 
13 t?c bàn dôsô 56 (TrIch do phyc vy GPMB thu5c dr an Xdy dyng khu dO thj 
dzràng Nguyen COng Tri phir&ng L(3c Vircing, Thành phô Nam Djnh,) do Chi 
nhánh vn phông däng k dat dai thãnh phô 1p và &rçlc sâ Tài nguyen và Môi 
tnthng duyt tháng 12/202 1. 

L do thu hi dt: D thrc hin dir an Xây dirng khu do thj dung Nguyn 
Cong Tri'r, phuông LOc  Vuqng, Thành phô Nam Dinh. 

Diu 2. Giao nhim vi cho các ea quan, t chirc thirc hin vic thu hi dt, 
ciithênhusau: 

1. Chü tjch Uy ban nhãn dan phu?mg Lcc Vuçng có trách nhim giao Quyt 
djnh nay cho h Ong: Trãn Cong quyen, trung hcp h Ong: Trãn Côn Quyen 
không nhn Quyêt djnh nay hoc yang mt thI phái 1p biên bàn; Niêm yet Quyêt 
dtnh nay tai  tri sâ UBNID phthng Lc Vuvng, tai nqi sinh hoat chung cüa cong 
dông dan cu ncyi có dat bj thu hôi. 

2. Ban Quãn 1 dir an du tu xay drng Thãnh ph chü trI phi hçp cün 
UBND phrnmg Lc Vucmg vã Chi nhánh Van phông Däng k dat dai thành phô 
Nam Djnh lam thu tic thu hôi và diêu chinh giây chirng nhn quyên si:r ding 
dat, ho so, giây t có lien quan và ho s dja chInh cho h ông: Trân Cong 
Quyen (neu co) theo quy djnh. 

3. Win phông HDND - UBND thành ph6 có trách thim dang Quyt djnh 
nay trên trang thông tin din t1r cüa Thành phô. 

4. Giao UBND phi.r&ng Lc Vuçmg, Ban Quãn 1 dij an dâu tu xây dirng.ç 
thành pho quãn 1 chat chë qu5 dat cia thu hôi.

I 
Dieu 3. 

1. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tü ngày k. 

2. Chánh van phông HDND-UBND Thành ph, Thu truâng các dcrn 
Phông Tài nguyen và Môi trung, Chi nhánh Win phông Dàng k dat dai thành 
phô, Ban Quãn 1 dr an dâu tu xây drng Thành phô, Chü tjch UBND phung Lc 
Vuçing, h ông: Trn Cong Quyn và các dmi vi, Ca nhân có lien quan chju trách 
thim thi hành Quyt djnh nay.!. 
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