UY BAN NHAN DAN
THANH PHO NAM D!NH
SL66 /TB-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc
TP. Nam Djnh, ngày b2tháng 8 nám 2021
THÔNG BAO

V/v to chtrc cong b ch d, chi trã tin bôi thirng, ho trq GPMB
dçrt 2 thy an: Cãi tio, nâng cap các cong trInh thiêt yêu doin Ha Ni — Vinh,
tuyn throng sat Ha Ni — Thành phô Ho ChI Minh
doin thuc da bàn thành phô Nam Djnh
Can cü Lust dt dai 2013 duçc Quc hi thông qua ngày 29/11/20 13;
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phñ
dinh chi tit thi hành môt s diêu cüa Luât dat dai 2013;
Can ccr Nghj dlnh s 47/20141ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü
bi thmmg, h trçl và tái dnh Cu khi Nhà nuâc thu hi d.t;
Can cir Thông tu s 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa Bi tài nguyen và
môi trumg quy djnh chi ti& v bôi thu&ng, h trçY, tái djnh cu khi Nhà nithc thu
hi dt;
Can ccr Van bàn hçp nMt 05/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 cüa B Tài
nguyen và Môi trung Hçp nhât Nghj djnh quy dnh ye bôi thung, h trçY tái
dinh Cu khi Nhà nuc thu hôi dat;
Can cü Quyt djnh s 21 14/QD-BGTVT ngày 08/11/2019 cüa B Giao
thông 4n tài v vic phê duyt dir an: Câi tao, nâng cp các cong trInh thit yu
doan Ha Ni — Vinh, tuyn du?mg sat Ha Ni — Thành phô H ChI Minh;
Can cir Quyt dinh s 7497/QD-UBND ngày 27/8/2021 cüa UBND thành
ph Nam Dnh v vic phé duyt phuang an, dir toán chi ti& bi thung, h trçl
và tái djnh Cu GPMB dçit 2 d? an: Cãi tao, nâng cp các cOng trInh thi& yu
doan Ha Ni — Vinh, tuyn duOng sat Ha Ni — Thành phô Ho ChI Minh doan
thuc dja bàn thành ph Nam Djnh.
UBND THANH PHO NAM DJNH THÔNG BAO:
1. Uy ban nhân dan Thành ph th chüc cong b ch d, chi trã tin bi
thu&ng, h trq GPMB di vói các h gia dInh, cá nhân và cc quan t chüc bj ánh
hmng GPMB dcit 2 dr an: Cái tao, nâng cLp các cOng trInh thi& yu doan Ha
Ni — Vinh, tuyên dithng sat Ha Ni - Thành ph H ChI Minh doan thuc dja
bàn thành phô Nam Djnh theo phuang an bi thu&ng, h trg GPMB dä duçc
UBND Thành phô phê duyt.
Thai gian thirc hin bt du tü ngày 30/8/2021 (K hoach cii th do Hi
dng bi thumg, h trq và tái djnh cu GPMIB Thành ph lap).

2. Giao Hi dng bi thuing, h trçl và tái djnh cu GPMB Thành ph dir
an: Cài tao, nâng Cap CáC Cong trInh thi& yu don Ha Ni — Vinh, tuyn du&ng
st Ha Ni - Thành ph H Chi Minh doan thuc dja bàn thành ph Nam Djnh
chü trI phi k& hqp vói UBND phuông Van Miêu, UBND xã Lc An và CáC
phông ban có lien quan cüa Thành pM to Chüc Cong M ông khai chê d và chi
trà tin Mi thumg, M trçi cho CáC h gia dInh, Ca nhân V co quan to chüc thuc
din GPMB theo phucing an dir toán bôi thuông, M trg dä dugc UBND Thành
pM phê duyt.
3. Giao UBND phu&ng Van Miu, UBND xä Lc An chü trI pMi kt hqp
vói Hi dng Mi thuông, M trçl và tái djnh cu GPMB thành phô dir an: Câi tao,
nâng Cap CáC cong trInh thit yu dotn Ha Ni — Vinh, tuyn dithng st Ha Ni Thành pM H ChI Minh don thuc dja bàn thành pM Nam Djnh to Chlrc hem
yet cong khai và mô'i các h gia dInh, Ca nhân V CO quan th chirc dn nghe cong
b, cOng khai phuong an dã duçc UBND Thành pM phê duyt, t chirc nghim
thu quán 1 mt bang cac h dä bàn giao.
4. Giao Hi dng Mi thu?ing, M trq và tái djnh CU GPMB thành pM chü
trI pMi hçip vâi phông Tài nguyen và môi trithng, Chi nhánh Van phông dàn
ky dat dai thanh phô va UBND phuong Van Miêu, LJBND xä Lôc An thu hô
giây chung nhân quyên su dung dat, chinh ly biên dông ho so dia chrnh cua CaCTI
h gia dInh, Ca nhân có dt bj thu Mi theo quy djnh hin hành.
Thông báo nay là Co S d các don vj Co lien quail, the h gia dInh,I14
nhân Va co quan tO chuc Co dt dai, tài san trên dAt bj thu Mi triên khai t ChrC
thuc hiênI.."wcu
NoinIthn:
TM. UY BAN NHAN DAN
- TT Thành us';
KT. CHU TICH
- TT HDND-UBND TP; dé báo cáo
-UÔCHU
TICH
- UBND phuè'ng Van Miêu;
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- UBND xã Lôc An;
- Ban QLDA dâu tu xay drng;
- Phông Tài nguyen Va môi tnr&ng;
- Phông Tái chInh ké hoach;
- Phong Quán 1 do thj;
- Chi nhánh VP dang k dat dai TP;
- Các dông chI trong Hi dông BTHT&
TDC GPMB;
- Các h dan cu bj ánh hirOng GPMB;
- Website Thành phô;
- Lu'u VT, DT.
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