
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN BAN PHUaNG Bc 1p  - Tir do - Hnh phñc 

S& 43T1  /QD-UBNID Dan Phig, ngàyf tháng 3 nárn 2021 

QUYET B!NH 
A A A' A ' 2 . A A Ve vlçc thu hoi diçn tich 60,0 m dat thumig mi dch vii. khu Bong Sy - Tram Sau, 
xa Dan Phurçrng tai thu'a dts4 1135, tO' ban do so 21, dê cho ông Vu Ngçc Giang, 

dja chi: mOn Lumig Ng9c, xã Thác Kháng, huyn BInh Giang, tinh Hãi Du'o'ng và 
bà Nguyen Th Thanh Huyn, dja chi: Citm 2, xã Dan Phu'qng, huyn Dan Phu'ig 

thuê dat tip tic sfr diing vào miic dIch dat thmmg mi, d!ch  vi 

UY BAN NHAN DAN HUYN DAN PHU'NG 

Can th Lut T chtc ChInh quyn dja phwang ngày 19/6/2015; Luát sith 
dói, bó sung mç5t so diêu cia Lu4t TO chi'c ChInh phü và Lut To chá'c chInh 
quyên djaphuv'ng ngày 21/11/2019; 

Can th Khoán 1, Diu 179, Lut Dát dai ngày 29/11/2013; 
Can cz- Nghj djnh s43/2014/ND-C'P ngày 15/5/2014 cia Chinh phz. quy 

dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cza Luát Dat dai, 
canth Nghj djnh s 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh phi 

tha dOi, bó sung mç5t so Nghj djnh quy djnh chi tiét thi hành Lut Dat dai; 
Can th Thong tzr s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia B5 tru'O'ng 

Bç5 Tài nguyen và MOi trith'ng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuê dat, chuyên 
myc dIch st dyng dat, thu hOi dát, 

Can th Quy& djnh s 11/20]7/QD-UBND ngày 31/3/2017 cia UBND 
thành phO Ha Ni ye vic ban hành Quy djnh mç5t sO nç5i dung ye thu hOidát, 
giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch s& dyng dat dé thtc hin dir an dáu tw 
trén dja bàn thành phô Ha Nói; 

Can cii' uyêt djnh sd 7986/QD-UBND ngà,y 22/11/2017 cña UBND huyn 
Dan Phing ye vic cho Ong Nguyen QuOc Tuyên, cym 3, thOn Dóng Khê, Ong 
Nguyen NgQc MÜi cym 3, thOn DOng Khê, xã Dan Phwcmg thuê dat. Giao cho Ong 
Nguyen QuOc Tuyén, dja chi. Cym 3, thOn DOng Khê, xà Dan Phu'çmg, huyn Dan 
Phztgi'zg, thành phO HàNi di'mg ten dgi din cho các h nhn quyén th dyng dat 
thuê, din tIch 60 m2  dat thuv'ng mgi dfch vy tgi khu DOng S&  - Tram Sau, xà Dan 
Phzrcrng dé thrc hin dt an kin/i doanh nhà nghi, 

Xét Hg'p dng chuyé'n nhtrng quyn s& dyng dat ngày 06/02/2021 ducic Van 
phOng cOng chthig Vz Tiên TrI, than/i phO Ha N3i, cO dja chi: TO 1, ithu Xuán Ha, 
Xuan Mai C!huvng thành phO Ha Ni chiing thu'c, sO cOng cháng 
2717.202 i/HDcN; Ta TrInh sO 62/1 J - UBND ngày 25/02/2021 can UBND th Dan 
Phurrng ye vic dé nghj UBND huyn ban han/i quyêt djnh thu hOi din tIch 60,0 in2  dat 
thurmg mgi djch i' cz'a OngNguyén QuOc Tuyén, Ong Nguyen Nggc Mi'ui tgi thith sO 
1135, tà bàn dO sO 21 Ithu Dóng Sçiy - Tram San, xâ Dan Phupn, huyn Dan PhwQng 
thành phO Ha N5i dé giao cho Ong Vu NgQC Giang, cO h5 Ithàu thur3ng Ira tgiThOn 
Luvng NgQC, xâ Thac Kliàng, hiyn BInh Giang, tin/i Hái Duvng và bà Nguyen Thj 
Thanh Huyên cO h5 kháu thirOng ira tgi Cum 2, xâ Dan Phing, huyn Dan Phang 
thuê dat dé tiép tyc s& dyng, vàomyc dIch dat thitong m djch vy; 



2 
Xét Tô'trInh s 144/77'r-TNMT ngày 12/3/2021 cza PhôngTài nguyen và 

Môi trw&ng ye vic cle nghj UBND huyn ban hành quyêt dinh thu hói din tIch 60,0 
m2  dat thwong ngi jch vy 1dm Dông Sy - Tram Scm, xâ Dan Phu'çrng tqi thia dat so 
1135, t& bàn dO so 21, dê cho Ong Vu NgQC Giang, d.ia chi: ThOn Lu-ong NgQc, xâ 
Thzc Kháng, hzyn BInh Giang, tinh Hal Du-ong và bà Nguyen Thj Thanh Huyên dia 
chi: Cym 2, xâ Dan Phuvn huyn Dan Phu-ong, thànhphO Ha Ni thuê dat dê tiêp 
tyc sá' dg vào myc dIch dat thuvng mgz djch vy. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Thu hi din tIch 60,0 m2  d.t thucm m?i  djch vi khu Dng Sy - Trm 

Sau, xã Dan Phuçing, huyn Dan Phucing, thành phô Ha Ni ti thira dat so 1135, t? bàn 
do sO 21, dirçvc UBND huyn Dan Phrçing cho Nguyen QuOc Tuyên, dia  clii: Cym 3, 
thôn DOng Khê, xA Dan Phixcing, huyn Dan Phuçing, huyn Dan Phtrçing thành phO Ha 
Ni; ông Nguyen Ngçc Müi, dja chi: Cym 3, thôn DOngKhê, xã Dan Phucing, huyn 
Dan Phirçng, huyn Dan Phirçing thành phO Hâ,Ni thue dat ti Quyétdjnh sO 7986/QD-
UBND ngày 22/11/2017 (Ong Nguyen QuOc Tuvên dwo'c quyên th dyng din 
tIch 28,2 m2; Ong Nguyen NgQc Miii du-crc quyên th dung din tIch 31,8 m2). 

L do thu hi: Do ông Nguyn Quc Tuyn và ông Nguyn Ngçc Müi 
dA chuyên nhiiqng quyên sà ding dat thuê trá tiên thuê dat mt lan cho câ 
th?yi gian thuê cho Ong VU Ng9c Giang, dja chi: Thôn Lucmg NgQc, xA Thüc 
Kháng, huyn BInh Giang, tinh Hâi Ducing và bà Nguyen Thj Thanh Huyên, 
dja chi: Cim 2, xA Dan Phuçmg, huyn Dan Phiiçing, thành phO Ha Nti (HQp 
dOng chuyên ,nhupng quyên sz- dyng dat ngây 06/02/2021 ditçic Van phông cOng 
chthig Vu Tiên Tn, thành phO Ha Nôi, có dja chi. TO 1, 1dm Xuán H, Xuán Mai, 
Chu-ong thành phO Ha N.51 chi'rng thyc, so cOng ch&ng 2717.2021/HDCN). 

Diu 2. Cho ông VU Ngçc Giang, dja chi: ThOn Liwng Ngpc, xã Thác 
Kháng, huyn Bmnh Giang, tinh Hài Di.rng và bà Nguyen Thj Thanh Huyên, 
dja chi: Ciim 2, xã Dan Phuqng, huyn Dan Phuqng, thành phô Ha Ni thuê 
din tIch 60,0 m2  dat thixang mai  djch vii ti thüa dat so 1135, t bàn do so 

21 khu DOng Sy - Tram Sau, xã Dan Phi.rcing, huyn Dan Phuqng de tiêp tic 
triên khai thirc hin dr an. 

Miic dIch si:r ding dat: Dt tht.rcmg m?i,  djch v. 
Thii h?n  sà diing dt là: K tr ngày UBND huyn k3 Quy& djnh cho thuê 

dat den ngày 22/11/2066 (thOi gian th dyng dat con igi cáa thai hgn sz't dyng dat 
dä du-çic xác djnh tgi Quyet djnh sO 7986/QD- UBND ngày 22/11/2017 cza 
UBND huyn Dan Phu'gng và Giáy chzng nhn quyên th dyng dat sO DA 
012404 do UBND huyçn Dan Phwcing cap ngay 18/12/2 020). 

HInh thüc cho thuê dat: Nba nithc cho thuê dt trã tin thuê d.t mt 1n 
cho cã thii gian thuê. 

Diu 3. Can ctr Diu 1, Diu 2 Quyt djnh nay, phông Tài nguyen và 
Môi tnthng; Quân l ctô thj; Van phông dang k dat dai Ha Ni - Clii nhánh 
huyn Dan Phuqng; UBND xa Dan Phuqng; Ong Nguyen Quôc Tuyên, ông 
Nguyen Ng9c Müi; ông VU Ngçc Giang và bà Nguyen Thj Thanh Huyên thirc 
hin các cOng vic sau day: 

1. Ong Nguyn Qu& Tuyn và Ong Nguyn Ng9c MUi có trách nhim np 
thue thu nhp Ca nhãn và cac nghTa v tài chinh khác theo quy djnh. Co trách nhirn 
lien h vci Phông Tài nguyen và Môi trtxông lam thU tiic thanh 1 Hçvp dOng thuê dat 
sO 247/FIDTD ngày 29/11/20 19 giUa UBND huyn Dan Phircing dii din là ông 



No'i nhin: 
- Nhu Diu 4; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Ltru: VT, TNMT.' 
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Nguyn Düc Nam - Trithng phông Tài nguyen và Môi trtrng ,huyn v9i ông 
Nguyen Quôc Tuyên (ngxii di din các h nhn quyên sir ding dat thue), dja chi: 
Cum 3, thôn Dông Khê, xã Dan Phuçing, huyn Dan Phucrng, thành phô Ha Ni. 

2. Ong Vu NgQc Giang và bà Nguyn Thj Thanh HuyM có trách nhim np 1 
phi tniâc b?,  các nglffa vi tài chInh khác theo quy .flnh  và lien h vài Phông Tài 
nguyen và Môi truông lam thu tiic k hçqD dông thuê dat. 

On VU Ngcx Giang và bà Nguyn Thj Thanh Huyn có trách nhim quàn 1 
sü dpng dat theo quy djnh pháp 1ut ye dat dai, xây dirng, phông cháy chira cháy, v 
sinh môi tnthng. Tiêp tçtc triên khai thc hin dr an theo ding m1ic dIch sü diing vói 
th?i gian con lai  cüa di,r an dã duçic xác djnh ti Quyêt dinh so 7986/QD-UBND 
ngày 22/11/2017 cia UBND huyn Dan Phuçing. Sü ding dat diing m11c dIch, không 

chuyên miic clich si:r ding dat khi chua duçic cap thãm quyên cho phép. 
3. Sau khi các ben hoàn thành nghia vi tài chinhtheo quy djnh, giao PhOng 

Tài nguyen và Môi trung lam thu Wc thanh l Hcrp dông thuê dat so 247/I-IDTD 
ngày 29/11/2019 gia UBND huyn Dan Phucmg di din là ông Niyên Dirc Nam 
- Tnràng phOng Tài nguyen và Môi tniOrng huyn vài ông Nguyen Quôc Tuyên 
(ngucii di din các h nhn quyên sü dung dat thuê), dja chi: Ciim 3, thôn Dông 
Khê, xä Dan Phtxqng, huyn Dan Phuçing, thành phô Ha Ni và k hqp dông thuê 
dat vâi ông VU Ng9c Giang, dja chi: Thôn Lu(mg Ng9c, xã Thüc Kháng, huyn 
BInh Giang, tinh Hãi Diicmg và bà Nguyen Thj Thanh Huyên, dja chi: Ciim 2, 
xâ Dan Phuçmg, huyn Dan Phuqng, thãnh phô Ha Ni. 

4. PhOng Quán 1 do thj huyn phi hçp UBND xä Dan Phrqng tang 
ci.rmg cong tác quàn 1 nhà nrnc dam bâo cong trInh xây drng phài theo quy 
hoach xây drng dA duçic phê duyt và quy djnh cüa pháp lut. 

5. Van phOng Däng k Dt dai Ha Ni - Chi nhánh huyn Dan Phuvng, 
UBND xâ Dan Phuqng có trách thim cp nht chinh 1 biên dng ho so dja 
chInh,, huâng dan ông VU Ng9c Giang và bà Nguyen Thj Thanh Huyên lam thu 
tic cap Giây cháng nhn QSD dat theo quy djnh. 

Diu 4. 
1. Quyt djnh nay có hiu 11rc k tü ngày k. 
2. Chánh Van phOng HDND và UBND huyn, Tnrâng các phOng: Tài 

nguyen và Môi tnthng, Tài chinh - Kê hoach, Quãn l dO thj; Chi c1ic Trueing Chi 
ciic Thuê huyn Dan Phucing; Giám doe Kho bc Nba nixóc huyn Dan Phrçing, 
Giám dôc Van phOng Däng k Dat dai Ha Ni - Chi nhánh huyn Dan Phiiqng; 
Chü tjch UBND xã Dan Phuvng và các Ca than có ten t?i  Diêu 1, Diêu 2 chu trách 
nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

3. V phOng HDND và UBND huyn chju trách thim dua Quyt djnh nay 
len Cong thông tin cüa UBND huyn ti dja chi: https://danphuong.hanoi.gov.vn2'— 
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