
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p Tir do — Hnh phüc 

S&B /TB-IJBND 

THÔNG BAO 
A A . .. V/v to chu'c cong bo che dQ, chi tra tien boi thtro'ng, ho trçr GPMB 

dçrt 3 thy an: Cal tio, nâng cap các cong trInh thiêt yêu don Ha Ni — Vinh, 
tuyên throng sat Ha Ni — Thành phô Ho ChI Minh 

don thuc dja bàn thành phô Nam Dinh 

Can cir Lut dt dai 2013 duçic Quc hi thông qua ngày 29/11/20 13; 
Can c1r Nghj djnh 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy 

dinh chi tit thi hành môt s diu cüa Luât dat dai 2013; 
Can cir Nghj djnh s 47/2014iD-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü v 

bi thuè'ng, h trci và tái dnh cu khi Nha niirc thu hôi dat; 
CAn cü Thông tu s 37/TT-BTNMT ngày 30/6/20 14 cüa B tài nguyen và 

môi trung quy djnh chi tit v bi thithng, h trg, tái djnh Cu khi Nhà nithc thu 
hi dt; 

Can cü VAn bàn hçip nht 05/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 cüa B Tài 
nguyen và Môi tnrYng Hçip nht Nghj djnh quy djnh ye bi thu6ng, h6 trq tái 
dinh cu khi Nhà nuc thu hM dt; 

CAn cr Quy& djnh s 21 14/QD-BGTVT ngày 08/11/2019 cüa B Giao 
thông 4n tãi ye vic phê duyt dir an: Cãi tao,  nâng cap các cong trInli thiêt yêu 
dotn Ha Ni — Vinh, tuyn dumg stt Ha Ni — Thành ph Ho ChI Minh; 

CAn cü Quyt djnh s 8086/QD-UBND ngày 29/10/2021 cüa UBND 
thành phO Nam Djnh v vic phé duyt phuang an, di,r toán chi tit bi thumg, 
h trçi và tái djnh cu GPMB dçt 3 dir an: Cài tao,  nâng cp các cong trinh thit 
yêu doan Ha Ni — Vinh, tuyn throng sAt Ha Ni — Thành pM H ChI Minh 
doan thuc dja bàn thành pM Nam Djnh. 

UBND THANTI PHO NAM IMNH THÔNG BAO: 

1. tiJy ban nhân dan Thành pM t chtrc cOng M ch d, chi trâ tin Mi 
thrnmg, ho trq GPMB dôi vOi các h gia dInh, Ca nhân và co quan t chüc bj ành 
huOng GPMB dçit 3 dir an: Cài tao,  nâng cap các cOng trInh thit yu doan  Ha 
Ni — Vinh, tuyen thrOng sAt Ha Ni - Thành pM H ChI Minh doan  thuc dja 
bàn thành phô Nam Djnh theo phrnmg an bôi thuOng, M trçr GPMB dã dugc 
UBND Thành phô phé duyt. 

ThOi gian thirc hin bt du tO ngày 02/11/2021 (K hoach c1i th do Hi 
dông bôi thuOng, M trq và tái djnh cu GPMB Thành pM lap). 

TP. Nam Dinh, ngày  fQ1tháng41  nám 2021 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
O CHU TICH 

2. Giao Hi dng bi thuô'ng, h trq và tái djnh Cu GPMB Thành ph dir 
an: Cài tao, nâng Cap CáC cong trInh thit yêu doan Ha Ni — Vinh, tuyên dumg 
st Ha Ni - Thành pM Ho ChI Minh dotn thuC dja bàn thành pM Nam Djnh 
chü trI phôi két hçTp vói UBND xã Lc An và CáC phông ban có lien quan cüa 
Thành pM t chirc Cong b6 cong khai chê d và chi trà tiên bOi thu?mg, M trcY 
cho các hO gia dInh, cá nhân và co quan to chirc thuOc din GPMB theo phumg 
an dir toán Mi thung, M trV da thrçic UBND Thành pM phê duyt. 

3. Giao UBND xà LOc  An chü trI pMi kt hcp vi HOi  dng Mi thu&ng, 
M trg và tái djnh Cu GPIVIB thành pM dir an: Cãi tao, nâng Cap the cong trInh 
thit yu doan Ha NOi  — Vinh, tuyn dumg st Ha NOi  - Thành pM H ChI 
Minh don thuOc  dja bàn thành pM Nam Djnh to Chlrc niêm yt cong khai và 
mt'yi cac h gia dInh, Ca nhân và cci quan t ChTC dn nghe cong b, cong khai 
phuong an dã duc UBND Thành M phê duyt, t chrc nghim thu quãn i 
m.t bang các hO dâ bàn giao. 

4. Giao HOi  dng Mi thuô'ng, M trçl và tái djnh cu GPMB thành pM chü 
trI pMi hçp vói phông Tài nguyen và môi truông, Chi nhánh Van phông dàng 
k dt dai thành pM và UBNID xã LOc  An thu Mi gi.y chimg nhn quyn sir 
diing dat, chinh l bin dng M so dja ChInh ClTa CáC hO gia dInh, Ca nhân có dt 
bj thu Mi theo quy djnh hin hành. 

Thông báo nay là CO sâ dê cac don vj Co lien quan, các hO gia dInh, cá 
nhân và co uan t ChÜC Co dt dai, tài san trén d.t bj thu Mi triên khai tO ChuC 
thirc hiênl 
Nol nhin: 
-TTThànhu; 
- TT HDND-UBND TP; dê báo cáo 
- UBND xã Lôc An; 
- Ban QLDA dâu tu xây dijng; 
- PhOng Tài nguyen Va môi tri.rông; 
- Phèng Tài chInh kê hoach; 
- Phông Quán ! do thj; 
- Chi nhánh VP dãng k dat dai TP; 
- Các dong chi trong Hi dong BTHT& 
TDC GPMB; 
- Các ht, dan cu bj ánh huthng GPMB; 
- Website Thành phô; 
- Luiu VT, DT. 
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