
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p  — Ttr do — Hanh phüc 

TP. Nam Djnh, ngày tháng 11 nám 2021 

THÔNG BAO 

V/v t chu'c cong bô ché d, chi trã tin bôi thurng, ho trçr GPMB (dqt 1, 2) 
Cong trInh: Cãi to, Hang cap thro'ng Kênh giai don II 

(Don tir cong Quán Tây den du*ng Bong A), Thành phô Nam Dtnh. 

Can cz'Lut dt dai 2013 du'çrc Qudc h3i thông qua ngày 29/11/2013; 

Can cz' Nghj djnh 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cia ChInh phz quy 
djnh chi tiêt thi hành mót so diêu cia Luât da't dai 2013; 

Can th Nghj d/nh sO' 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cia ChInh pith v 
bOi thu'àng, ho trU và tái dinh Cu' khi Nhà nzthc thu hO'i dá't, 

Can cii' Thông tic sO' 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cia Bó tài nguyen và 
mOi tru'àng quy djnh chi tiét ye bôi thu'&ng, ho trcl, tái d/nh cit khi Nhà nu'ó'c thu 
hO'i da't, 

Can cii' Van ban hçip nht 05/VBHN-BTNIvJT ngày 0 7/8/2020 cia Bó Tài 
nguyen MOi tru'O'ng quy djnh ye' bO'i thzthng, ho trçi, tái djnh cit khi nhà nu'ó'c thu 
hO'i da't, 

Can cii' Quye't djnh sO' 4051/QD-UBND ngày 31/10/2019 cia UBND 
thành pM Nam Djnh v vic phê duyt chi triccing dáu tic cOng trInh. Cái tao, 
nâng cap du'o7lg Kênh doan tic cOng Quan Táy den du'o'ng DOng A, Thanh phô 
Nam Dinh; 

Can ci Quyêt djnh sO 8000/QD - UBND ngày 20/10/2020 và Quyêt djnA 
sO 8235/QD-UBND ngay 03/11/2021 cua UBND thanh phó Nam Dznh ye vlez 
phê duyt phtcoiig an chi tiêt bOi thu'&ng, hO trçr GPMB dcxt 1, dçit 2 cong trInh 
Cái tgo, náng cá dvcàng Kênh dogn tic cO'ng Quán Thy dIn dwàng DOng A,\-
Thanhpho Nam Dnh. 

UBND THANH PHO NAM BINH THÔNG BAO: 

1. Uy ban nhân dan Thành pM t chirc cong M ch d, chi trã tin Mi 
thumg, M trçl GPMB di vri các h gia dInh, Ca nhân và Co quan to chirc bj ânh 
hu&ng GPMB (dçit 1 và dçit 2) cong trInh: Cái tao,  nâng cap dixông Kênh doan 
tü cng Quán Tây dn du?mg Dông A, Thành phô Nam Djnh theo phiiang an 
bM thuè'ng, M trcY GPMB dã duçc UBND Thành phô phê duyt. 

Th?ñ gian thirc hin bt du tü ngày 05/11/202 1 (K hoach ci the do Hi 
dng Mi thithng, M trq và tái djnh cu GPMB Thành pM ltp). 

2. Giao Hi dng Mi thithng, M trçl và tái djnh cu GPMB Thành pM 
cong trInh: Cãi tao,  nâng cap dung Kênh doan tir cong Quán Tây den dLrng 

UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO NAM DINH 

S&3 3  /TB-UBND 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

CHU TICH 

Dông A, Thành ph Nam Djnh chü trI ph& kt hçp vi UBND phu&ng Lc 
Vuçing và các phông ban có lien quan cüa Thành phô to chüc cOng bô cong khai 
ch dO và chi trâ tin bi thuè'ng, h trg cho các hO gia diInh, cá nhân và cci quan 
to chüc thuOc din GPMB theo phuong an dir toán bôi thuè'ng, h trg dà duqc 
UBND Thành ph phé duyt. 

3. Giao UBNID phu?mg LOc  Vuçng chü trI ph& kt hçip vói HOi dng bi 
thuông, h trg và tái djnh Cu GPMB thành ph cong trInh: Câi tao,  nâng cp 
dung Kênh doan tü cng Quán Tây dn du6ng DOng A, Thành ph Nam Djnh 
t chirc niêm yt cong khai và mi các hO gia dInh, cá nhân và co quan t chüc 
dn nghe cong b& cOng khai phuong an dã duçc UBND Thành ph phé duyt, 
t chüc nghim thu quãn 1 mt bang các hO dã bàn giao. 

4. Giao HOi dng bi thuô'ng, h trcY và tái djnh cu GPMB thành ph chü 
trI phi hçip vói phông Tài nguyen và Môi truô'ng, Chi nhánh Van phông dang 
k d.t dai thành ph và UBND phuèng LOc  Vuçmg thu hi giy chirng nhtn 
quyn sir diing dat, chinh l bin dng h so dja chInh cüa các hO gia dInh, cá 
nhân có d.t b thu hi theo quy djnh hin banE. 

Thông báo nay là co s& d các don vj có lien quan, các hO gia dInh, Ca 
nhan và a quan t chirc có dt dai, tài san trên dt bj thu hi trin khai t chüc 
thuc hiênl. 
No'i 
-TTThànhu; 
- TI HIDND-UBND TP; dé báo cáo 
- UBND phithng Lc Vixcrng; 
- Phông Tài nguyen va Môi tru&ng; 
- Phàng Tài chInh ké hoach; 
- Chi nhánh VP dãng k dat dai TP; 
- Các dông chI trong HOi  dông BTHT& 
TDC GPMB; 
- Các h dan cu bj ánh hu&ng GPMB; 
-LuuVT,DT. 
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