
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN DAN PHU'NG DOe lap - Tis do - Hanh phñc  

S6:  i13 c  IQD-UBND Dan Phuçi'ng, ngày,4& tháng 3 ndm 2021 

QUYET D!NH 
V vic thu hôi diên tIch 50,0 m2  dat thirong miIi, djch viiI trong do cüa ông Nguyen 
Van Chin din tIch 44,4 m; ông Nguyen Van Hinh din tich 4,6 m2  và ông Nuyên 
Van Ttmng din tIch 1,0 m2, tii khu Dng Sy - Tram Sau, xä Dan Phuqng, de giao 
cho ông Ngô Van Diên và bà Nguyen Thj Sy, dja chi: Ciirn 1,thôn Doài Khê, xã Dan 

Phmyng, huyn Dan Phu'çrng, thành phô Ha Ni thuê dat dê tiêp ttic sfr diing vào 
mile dIch dat thu'ong mi, dch vçi 

UY BAN NHAN DAN HUYIN DAN PHU1NG 

Can ci Lut Td ch&c ChInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015; Luçt tha 
dói, bó sung mç5t so diêu cia Lut To ch&c Chinh phü và Lut To chic chInh 
quyén diaphwo'ng ngày 21/11/2019; 

Cánc&Khoán 1, Diu 179, LutD&daingay29/11/2013; 

CánthNghi djn/i s43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cia ChInhphi quy 
dinh chi tiêt thi hành móz' so diêu cia Luát Dat dai, 

Cànth Nghj djnh s 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cza Chinh phi 
tha dói, bO sung mç3t sO Nghj djnh quy djnh chi tiét thi hành Luçt Dat dai; 

C'án ct Thông tw s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cza Bó tricó'ng 
Bó Tài nguyen và MOi tru&ng quy djnh ye hO so giao dat, cho thuê dat, chuyên 
myc dIch si' dyng dat, thu hOi dát, 

'án c& Quyét d/nh s 11/2017/QD-UBND ngày 31/3/2017 cta UBND 
thành phO Ha Ni ye vic ban hành Quy djnh mt sO ni dung ye thu hOidát, 
giao dat, cho thuê dat, chuyén muc dich th dyng dat dê thy'c hin dr an dáu tit 
trên d/a bàn thành phO Ha Nói; 

('an ci Quyt djnh sá 2528/QD-UBND ngôy 05/6/2018 cza UBND huyn Dan 
Phupng ye vic cho Ong Nguyen Van Chién; óng Nguyen Van Hinh và Ong Nguyen 
Van Tuth'ig, cum 3, thOn DOn?  Khê, xâ Dan PhuQng thuê dat din tIch 50,0 m2  dat 
thu'ong m d/ch vy tgi khu DOng Sy - Tram Sau, xd Dan Phupng dê thrc hin dy' an 
tha hang kin/i doanh tap hóa,' 

Xét Hcrp dcng chuyê'n nhing quyn th dyngdcit, Ta TrInh s 55/T/Tr-
UBND ngày 22/02/2021 cita UBND xä Dan Phu'çmg ye vic dé nghj UBND huyn 
ban hànhquyêt djnhthu hói dién tIch 50,0 m2  dátthu'ong mgi d/ch vy trong do cia 
Ong Nguyen Van Chiên din tIch 44,4 in; Ong Nguyen Van Hinh din tIch 4,6 m2  và Ong 
Nguyen Van Tu'Ong din tIch 1,0 m2, dê giao cho Ong Ngó Van Diên và bà Nguyen 
Thj Sy, dja chi: ('ym 1, thOn Doài Khe, xâ Dan Phwcng, thànhphO Ha Nç5i thuê dat dé 
tiép tyc th dyng vào myc dIch dat thito'ng mgi djch vy. 

Xét Ta trInh s 149/TI'r-TNMT ngày 12/3/202 1 cla PhOng Tài nguyen và 
MOi trw&ng ye vic dê nghj UBND huyn ban hành quyêt djnh thu hOi din tIch 
50,0 m2  dat thiwng mgi, dich  vy trong do cza OngNguyén Van ('hién din tIch 44,4 
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m2; óng NguyJn Van Hinh din tIc/i 4,6 m2  vàông Nguyén Van Tut5ng din tIch 1,0 m2, 
dé giao cho ông Ngó Van Diên và bà Nguyen Thj Sy, d/a chi: Cum 1, thón Doài Khê, 
xâ Dan Phing. huyn Dan Phing thànhphó Ha Nç$i thuê dat dé tiép tyc th dyng, 
vào muc dIch dat thzrcmg mgi, djch vy. 

QUVET IMNH: 
Diu 1. 
Thu hi diên tich 50,0 m2  dt thi.rong mi djch vi, thuê dt trà tin thuê 

dat mt Ian ti khu Dông Say - Tram Sau, xã Dan Phixçmg, huyn Dan Phuqng 
trong do cOa ông Nguyen Van Chiên din tich 44,4 m; ông Nguyn Van Hinh din 
tIch 4,6 m2  và ông Nguyen van Ti.thng din tich 1,0 m2, dja chi: Ciim 3, thôn Dông 
Khê, xã Dan Phung, t?i  thra so 1067, t bàn do sO 21 khu Dông Sy - Trm Sau, 
xã Dan Phugng, duçc UBND huyn cho thuê dat t?i  Quyêt djnh so 2528/QD-
UBND ngày 05/6/2018 và cap giãy chüng nhn QSD dat so cv 475817, so vào 
so CH 06166, cap ngày 05/5/2020. 

L do thu hôi: Do Ong Nguyn Van Cbin; Ong Nguyn Van Hinh vâ ông 
Nguyen Van Tuing dã chuyên nhuçing quyên s& ding dat thuê trá tiên thuê dat 
mt lan cho cà thyi gian thuê, cho ông Ngô Van Diên và bà Nguyen Thj Sy. 
Theo Hçrp dOng chuyên nhucing quyên si:r diing dat so 19006/2020/HD-CN 
di.rcc Van phOng cong chrng Vu Tiên TrI chirng thiic ngày 18/12/2020. 

Diu 2. Giao cho ông NgO Van Diên và bà Nguyn Thj Sy, dja chi: Cim 
1, thôn Doài Khê, xã Dan Phi.rçing, huyn Dan Phixçxng, thành phô Ha Ni thuê din tich 
50,0m2  dat thixo'ng mai  djch vu tai thtra so 1067, tbân dO so 21, khu DOng Sy 
- Tram Sau, xã Dan Phiing, huyn Dan Phiing dê tiêp tijc triên khai thirc hin 
diián. 

M%ic dIch sr ding dt: Dt thi.wng mai,  djch vi. 
Thi hn scr diing dt là: K tü ngày UBND huyn k quyêt djnh cho thuê 

dat den ngày 05/6/2067 (Thai gian th dyng dat con igi cia thai hgn th dyng dat 
dâ dziçxc xác djnh tai Quyét dinh  so 2528/QD-UBNDngay 05/6/2018 cia UBND 
huyn Dan Phwçxng và cap giáy cht'cng nhçn QSD dat so CV 475817 do UBND 
huyn cap ngày 05/5/2020). 

HInh thirc cho thuê dt: Nhà ni.râc cho thuê dt trà tin thuê dt môt lan 
cho câ thii gian thuê dat. 

Diêu 3. can cu Diu 1, Diu 2 quyt djnh nay, Phông Tài nguyen và MOi 
tnrO'ng; Quân 1 dO thj; Van phOng dàng k dat dai Ha Ni - Chi nhánh huyn 
Dan Phi.rçmg; UBNI) xã Dan Phuçmg; Nguyen van Chiên; ông Nguyen van Hinh; 
ông Nguyn van Tuâng; Ngô van Diên và bà Nguyen Thi Sy thirc hin các cong 
viêc sau: 

Ong Nguyn van ChiEn; Ong Nguyn van Hinh và Ong Nguyen van Tuàng có 
trách nhim np thuê thu thp cá nhãn va các nghia viii tâi chInh khác theo quy djnh. 

Ong Nguyn Van Chin là nguñ di din các hi cO trách nhim lien h 
vOi Phông Tài nguyen và MOi trixing lam thO tic thanh l Hçp dong thue dat so 
50/HDTD ngày 26/8/20 19. 
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Ong Ngô Van Diên và bà Nguyn N Sy có trách nhim np I phi tnrâc b, 
các nghTa vi tâi chInh khac theo quy djnh và lien h vfri Phông Tài nguyen và Môi 
trumg lam thu tiic k hcip dông thuê dat. 

Ong Ngô Van Diên và bà Nguyn Thj Sy có trách nhim quãn l sfr 
diing dat theo quy djnh pháp luât ye dat dai, xây dirng, phông cháy chira cháy, 
v sinh môi trng. Tiêp tijc triên khai thrc hin d1r an theo miic dIch cia thrccc 
xác djnh. Sir diing dat dung mlic dIch, không tir chuyên miic dIch sir dicing dat 
khi chixa duzçc cap thâm quyên cho phép. 

Phông Quãn 1 do thj huyn phM hçip vâi UBND xã Dan Phucing tang 
cu&ng cong tác quãn l Nba niiic dam bào cOng trInh xây dirng phãi theo quy 
hoich cia duçc phé duyt. 

Giao Phông Tài nguyen và MOi trir&ng thanh l Hçip dng thuê dt s 
50/1-ifYID ngày 26/8/20 19 gitra PhOng Tài nguyen và Môi trithng vài ông Nguyen 
Van Chiên là ngui dai  din các h; k hçp dOng thuê dat vói ông Ngô Van Diên 
và bà Nguyen Thj Sy. 

Van phông Dáng k Dt dai Ha Ni - Chi nhánh huyn Dan Phuçmg, 
UBND xã Dan Phuqng có trách nhim c.p nht chinh l biên dng hOs cia 
chInh, huóng dan ông Ngô Van Diên và bà Nguyen Thi Sy lam thu tiic cap giây 
chüng nhn QSD dat theo quy djnh. 

Diêu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc kê ttr ngày k. 
Chánh Van phông HDND và UBNID huyn, Tnràng PhOng Tài nguyen 

và Môi trinmg, Trithng PhOng Tài chinh - Kê hoch, Trithng Chi c1c Thuê, 
Giám dôc Kho bac  Nhà nuic, Giám dOc Van phông Däng k Dat dai HâNi - 
Chinhánh huyn Dan Phuçing, Chü tjch UBND xã Dan Phiicmg, Nguyen Van 
Chiên;ông Nguyen Van Hinh; ông Nguyen Van Tixng; ông Ngô Van Diên và bà 
Nguyen Thj Sy can Cu Quyêt djnh thi hành. 

Van phông HDND và UBND huyn ch4u trách nhim dua Quyêt djnh nay len 
cOng thông tin din tCr cüa UBND huyn ti cia chi: https://danPhuong.hanoi.gov.vn — 

Noinhân: 
- Nhff Diéu 4; 
- Ltru: VT, TNMT% 
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