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QUYET D!NH 
Ye vic thu hi din tIch 100,0 m2  dt thtm'ng mi, dlch  vi ella ông Nguyen Hfi'u 

Phllng, tii khu Bong Sy - Tram San, xã Dan Phung, dê giao cho ha VII TIi ThIiy 
Loan, dja chi: 151233 Lch Tray, phmnig BOng QuOc Bmnh, qun Ngô Quyên, Hal 

Phông thuê dt dê tiêp tyc sir diing vào myc dIch dat thirong mi, dlch  vi,i 

Uc-  BAN NHAN DAN HUYN DAN PHUNG 

can c& Lut T ch&c C7iInh quyn dja phu'ung ngày 19/6/2015; Luát szth 
dôi, bô sung m5t so diéu cia Luat  TO ch&c Chinh phi và Lut TO chi'c chInh 
quyên djaphaccrng ngày 21/11/2019; 

Can th Khoán 1, Diu 179, Lu4t Dat dai ngày 29/1 1/2013, 

CánthNghj djn/i sc4 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInhphü quy 
dinh c/i tiét thi hành mót sO diéu cüa Luát Dat dai, 

Cãnc& Nghj djnh s 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cza ChInh phi 
tha dOi, bO sung mç5t sO Nghj djnh quy cl/nh chi tiêt thu hành Lut Dat dai; 

Can cii' Thông tw sci 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia Bó trtthng 
Bó Tài nguyen và MOi tru'&ng quy cl/nh ye hO so' giao dat, cho thuê dat, chuyên 
myc dIch th dyng dat, thu hOi dat; 

Cán th Quylt cl/nh s 11/201 7/QD- UBND ngày 31/3/20] 7 ca UBND 
thành phO Ha Ni ye vic ban hành Quy d/nh mç5t sO nç51 dung ye thu hóidát, 
giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch th dyng dat dé thy'c hin dy an dáu tu' 
trên cl/a bàn thành phó Ha Nói, 

Tán ct Qwyt cl/nh s 540/QD-UBND ngày 26/01/2018 ci,a UBND huyn Dan 
PhttQng ye vic cho óng Nguyen Hi?u Phing, cum 3, thón DOng Khê, xâ Dan Phu'çmg 
thuê dat dién tic/i 100,0 m2  dat thu'ong mai, d/ch vy tgi ithu Dóng S2y - Train Sau, xâ 
Dan Phu'Qng dé thrc hin dr an cta hang kinh doanh din ti' din lgnh; 

Xét HQp dng chuyn nhu'cing quyn th dyngddt, Ta TrInh so 42/TITr-
UBND ngày 28/01/2021 cia UBND xâ Dan Phwon?  ye vic dé ngh/ UBND huyn 
ban han/i quyét cl/nh thu hOi din tic/i 100,0 m2  dat thtro'ng mgi d/ch vy cia Ong 
Nguyen Huiu Phirng, dé giao cho ha VÜThi Thzy Loan, dia chi: 15/233 Lgch Tray, 
phut5ng DOng QuOc BInh, qun NgO Quyên, Hái PW)ng thuê dat dé tiép tyc s dyng 
vào myc dIch dat thu'cmg mgi d/ch vy. 

Xét Ta trInh s 148/ITr-TNMT ngày 12/3/2021 cia PhOng Tài nguyen và 
MOi trzthng ye vic dé ngh/ UBND huyn ban hành quyêt cl/nh thu hOi din tich 
100,0 m2  dat thu'ong mgi, dich vy cia Ong Nguyen Hthi PhIing, dé giao cho ha Vu 
Thi Th4y Loan, cl/a chi: 15/233 L<xch Tray, phuz3ngDóng QuOc BIn/i, qu4n NgO Quyén, 
Hái Phông thuê dat dé tiêp tyc s& dyng, vào myc dIch dat thu'o'ng mgi, d/ch vu. 
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QUYET IMNH: 

Diêu 1. 
Thu hi din tIch 100,0 m2  dt thrng mi djch vi, thuê dt trã tin 

thuê dat mt Ian t?i  khu Bong Say - Tram Sau, xã Dan Phrng, huyn Dan 
Phuçmg cüa ông Nguyen Hihi Phüng, dja chi: Ciirn 3, thôn Dông Khe, xã Dan 
Phi.rçing, tai thüa so 1017, t bn do so 21 khu Dông Sy - Tram Sau, xã Dan 
Phuvng, di.rcc UBND huyn cho thuê dat t?i  Quyêt djnh so 540/QD-UBND ngày 
26/01/2018 và cap giây chüng nhn QSD dat so CU 447925, sO vào so CH 
06135, cap ngày 12/3/2020. 

L do thu hi: Do ông Nguyn Fliru Phüng dã chuyên nhrçing quyên sir 
diing dat thuê trã tiên thuê dat mt Ian cho Ca thi gian thuê, cho bà V Thj 
Thiiy Loan. Theo Hçip dOng chuyên nhuqng quyên sir ditng dat so 
17380/2020/HD-CN duçic Van phông cOng chi.rng Vu Tiên TrI chirng thuc 
ngày 27/11/2020. 

Diêu 2. Giao cho bà Vu Th Thüy Loan, dja chi: 15/233 Lch Tray, phng 
Bong QuOc BInh, qun Ngô Quyen, Hi Phông thuê din tIch 100,0 m2  dat thucing 
mai djch vu ti thira sO 1017, t bàn do sO 21, khu Bong Sy - Tram Sau, xã Dan 
Phuçing, huyn Dan Phiiçing dê tiêp tjc triên khai thirc hin dr an. 

Miic dIch sü dung dt: Dt thwng mi, djch vii. 

Thi hn s1r ding dt là: K tir ngày UBND huyn k quyt djnh cho thuê 
dat den ngày 26/01/2067 (Th&i gian si dyng dat con lgi cia thai hgn th dyng 
dat dd dwcrc xác d/nh tqi Quyet ct/nh so 540/QD-UBND ngày 26/01/2018 cta 
UBND huyn Dan PhwQng và cap giáy ch&ng nhn QSD dat sO CU 447925 do 
UBND huyn cap ngày 27/11/2020). 

HInh thüc cho thuê dt: Nhà nuc cho thuê d.t trâ tién thuê dat môt lan 
cho cá thii gian thuê dat. 

Diu 3. Can cir Diu 1, Diu 2 quyt djnh nay, Phông Tài nguyen và Môi 
tru&ng; Quãn 1 dO thj; Van phông dãng k' dat dai Ha Ni - Chi nhánh huyn 
Dan Phi.rqng; UBND xã Dan Phuçing; Ong Nguyen Htru Phtmg và bà Vu Thj Thñy 
Loan thiic hin các cong vic sau: 

Ong Nguyn Hihi Phüng có trách nhim np thu thu thp Ca nhân và các 
nghia vii tài chInh khác theo quy djnh. 

Ong Nguyen H&u Phüng có trách nhim lien h vói Phông Tài nguyen và 
MOi tnr?mg lam thu tic thanh 1 Hcip dông thuê dat so 56/FIDTD ngày 
26/8/2019. 

Ba Vu Thi Thüy Loan có trách nhim np 1 phi trrnc b, các nghia vii tài 
chInh khác theo quy djnh và lien h vói Phông Tài nguyen và MOi tr1r6ng lam thu tic 
k hp dOng thue dat. 

Ba Vu Thi Thüy Loan có trách nhim quán 1 sü diing dat theo quy djnh 
pháp Iut ye dat dai, xây d%rng, phông cháy chia cháy, v sinh mOi trung. 
Tiép tiic triên khai thirc hin dir an theo mvc  dIch dã diiçc xác djnh. Sir diing 
dat diing miic dIch, không tir chuyên miic dIch sfr ding dat khi chi.ra &rçc cap 
thâm quyen cho phép. 
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Phông Quán 1 do thj huyén phi h9'p vói UBND xä Dan Phuçmg tAng 
ctrèng cong tác quán 1 Nhà nixic dam bAo cong trInh xây dirng phãi theo quy 
hoach dã di.rçic phé duyt. 

Giao Phông Tài nguyen và Môi tnthng thanh 1 Hcrp dng thuê d.t s 
56/FIDTD ngày 26/8/2019 gifla Phông Tài nguyen và MOi tnrng vOi Ong Nguyen 
Hru Phiing; k) hçp dông thuê dat vth bà Vt Thj Thüy Loan. 

Van phông DAng k Dt dai Ha Ni - Chi nhánh huyn Dan Phiiçng, 
UBND xA Dan Phuçing có trách nhim cp nht chinh 1 biên dng ho so dja 
chInh, hithng dan bà Vu Thi Thiiy Loan lam thu tic cap giây ch&ng nhn QSD 
dat theo quy djnh. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc k t1r ngày k. 
Chánh VAn phông HDND và UBND huyn, Trueing Phông Tài nguyen 

và Môi trung, Tnrâng Phông Tài chInh - Ké hoch, Tru&ng Chi clic Thuê, 
Giám dôc Kho bc Nlhà nuâc, Giám dOc VAn phông DAng k DAt dai Ha Ni - 
Chi nhánh huyn Dan Phuçing, Chfi tjch UBND xA Dan Phuçing, ông Nguyen 
H&u Phüng và bà Vu Thj Thüy Loan can cü Quyet djnh thi hành. 

Van phông HDND vA UBND huyn chju trách nhim dim Quyt djnh nay len 
cOng thông tin din tCr cia UBND huyn ti dia chi: https://danphuong.hanoi.gov.vn.4- 

Noi nithA',: 
- Nhu Diu 4; 
- Liru: VT, TNMT 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội - ĐT: 02438253536 - 0789111111 - Email: vanthu@hanoi.gov.vn
	2021-03-19T15:43:56+0700
	UBND Thành phố Hà Nội
	Ủy ban nhân dân Huyện Đan Phượng<vanthu_danphuong@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




