SAO Y
UBND Thành phố Thái Bình
Thời gian ký: 22/03/2021 10:59:52 +07:00

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI B1NH
/QD-UBND
S6: II

CONG IlOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dc Ip - Tu do - Hanh phüc
TP. Thai BIn/i, ngayL2ihang 3 nàrn 2021

QUYET DINII
V/v thu hi dt d t1ii'c 1iin dti' an du tir xIy drng cong trInh tuyên throng
tü' thành phô Thai BInh qua cãu Tjnli Xuyên den huyn Hung ha
(giai don 1: Doin tfr thành phô Thai BInh den du'O'ng ünh 453)

UY BAN NHAN DAN THANH PHO THAI BiNH
Can c&Lu2t T cha'c chinh quyn djaphu'o'ng ngày 19/06/2015,
Can ci"Lut Dd't dai ngày 29/11/2013,'
Can cir Nghj djnh so' 43/2014/ND-CF ngay 15/5/2014 clia ChInh phi
quy dinh chi tiêt mót sO diêu cia Luát Dd't dai,
Can ct' Thông tw s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cza
tru'ó'ng Bç3 Tài nguyen và MOi trzrô'ng quy djnh ye h so' giao dat, cho
dat, chuyên muc dIch th dyng dat, thu hói dat,'
Can c Quye't djnh sO' 619/QD-UBND ngày 24/02/2021 cia UBND tin '
Thai Binh ye vic phê duyt kê' hogch th dyng da't na/n 2021 cia thành phO
Thai Blnh, tinh Thai Binh;
Can cz' Quye't djnh sO' 406/QD-UBND ngày 31/01/2019 ci,'a U,j ban nhân
dan tinh Thai Blnh ye vic phê duyct thié't ké' ban ye thi cOng và dy' toán cOng
ti-In/i: Tuyên dzthng tic thành phO' Thai Blnh qua cáu Tjnh Xuyên den huyn
I-Itmg Ha (giai dogn 1. Doçin tic thành phô Thai BInh dê'n dzthng tinh 453);
Can cic COng van so' 587/UBND-CTXDGT ngày 21/02/2019 cia UBND
tinh Thai BInh ye vic thu hOi dat và giái phóng mt bang Du' an tuyCn du'O'ng tic
thành phO Thai Blnh qua cau Tjnli Xuyên dê'n huyn Htrng Ha;
Theo de nghj cia phOng Tài nguyen và MOi tru'àng thành phd tqi TO' trInh
sO 35/TTr-TNMTngày 17/3/2021.
QUY1T DINH:
Dieu 1. Thu hi 172,1m2 dAt (thu hM theo din tIch giao là 172,1rn2 dAt)
cüa h ông Phüng Phü Nhun (ông Nhun dã chêt) hin ông Phiing Van Thu
dang sir ding, nhüng nguO'i CO quyn lçi và nghia v lien quan là bã Büi Thj Sy,
ông Phng Van Nhàn, ông Phiing Van Thu', ông Phüng Van BInli, bà Phüng Thj
Tam, thuc tlTlira dAt s 180 và thira dAt s 372; thuc tO' bàn do da chInh so ii,
tii xã Tan BInh, thành ph Thai BInh;
Vj trI khu dAt thu hi du'Q'c xác djnh theo t TrIch Fçic dja chInh khu dAt s
TL: 02-20 19, tST l 1:500 do Trung tarn Phát trin qu dAt Thành phô 1p ngày
11/6/20 19 và dugc S& Tài nguyen và Môi tru'O'ng Thai BInh thâm djnh ngày
19/6/2019.

L do thu hM dt: du tu xây dirng cong trInh tuyn dung tir thânh ph
Thai BInh qua cu Tjnh Xuyên dn huyn Hung Ha (giai doin 1: Dotn tr thânh
phô Thai BInh dn du'ông tinh 453).
Diu 2. Can cir vào Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay:
1.Trung tarn Phát triên qu' dt Thânh ph t chi'xc thirc hin cong tác bôi
thithng, h trçi giâi phóng rnt bang theo dung quy djnh; thu Giây chüng nhn
quyn sü diing dt (nu co) chuyn cho Chi nhánh Van phông dang k dat dai
Thânh ph d thirc hin vic chinh 1, thu hôi giy ch(rng nhn quyên sü dçtng
dt dâ cp theo quy djnh;
2. Chü tch Uy ban nhân xã Phü Xuân có trách nhim giao Quyêt djnh nay
cho ông Phing Van Thu và nhQ'ng ngui có quyn 1i và nghia vi lien quan;
truông h9p ông Phiing Van Thu ho.c nhUng ngui có quyn igi và nghTa vii lien
quan không nhn Quyt djnh nay hotc vng rnt thI phâi l.p biên ban; niêrn yet
Quyt djnh nay ti Trii sâ Uy ban nhân dan xã Phü Xuân, tai noi sinh hot chung
cüa cüa thôn Thing Ciru, xã Phü Xuân; quân l ch.t ch qu' dat dã thu hôi;
3. Van phông Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan thành ph Thai
BInh chju trách nhim dua Quyt dnh nay len cng thông tin din tir thành phô
Thai BInh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu içrc k t1r ngày k.
Chánh Van phông Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan Thành ph& 4
Tru'ng phông Tài nguyen và Môi truè'ng Thânh phô, Giárn dôc Trung tarn Phát
triên qu' dat Thânh ph, Chü tjch Uy ban nhân dan xã Phi Xuân, Tru'ô'ng các ./ :,
phông, ban, dan vi, ông Phiing Van Thu và nhUng nguôi có quyên igi và nghia vçi /1
lien quan chju trách thirn thi hành Quy& djnh này./.-'
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