ut BAN NHAN DAN
QU4N HOANG MAI
/TB-UBND

cQNG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM
flOc Ip — Tv do — Hnh phüc
Hoàng Mat, ngày Otháng 01 nám 2019

THÔNG BAO
tkin cM do cua dng chI D Thanh TAng - Fhó Chü tjch IJBND Qun
ti cuçc hçp ye xir ly vi phm trt hy xay thyng tren da ban qun bang Mai
Ngày 03 tháng 1 nàm 2019, Mng cM D Thanh Tmg - Phó Chü tjch
UBND qun Hoàng Mai da chü tn cuØc hçp ye cong the xfr 1' vi ph?m trt t.1
Li@, Hoàng Van Thu,
xay dimg trén dja bàn eac phutng: Yen Sà, (3iáp Bat, Thjnh
eae
don
vj: Quàn 1' DO thj,
Mai Dung, Hoàng Li@. Tham dir eue hçp có lath 5°
Tài nguyen Môi truäng, Di pháp, DOi Quãn 1 TTXD 40 thj, lãnh 5o UBND cáe
phuäng: Yen S&, Giáp Bat, Thjnh Li@, Hoãng Van Thu, Mai Dng, Hoàng Lit
Sau khi nghe phông Quãn 1? DO thj, DØi Quãn 1 TITXD dO thj, UBND eac
phuông báo cáo và kiên eüa các phông, ban, don vj d? h9p, dOng cM Do Thath TCing
phochuchuBNDQunchiSothuu:
Yen So
1.Dti vol tnrbiig hqp cüa ông NguyM Van Thu4n, phu*ng
UBND Qumn van bàn gui TM an than dan thành phO Ha NOi ye nhüng nQi dung
lien quan den qua thnh thi l, giài quyêt cüa TOa (th&i diem cO Quyêt djnh thy l,
thM hn giái quyêt cüa Tôa....), th&i gian hoàn thành trzthc ngày 15/01/2019.
2.iMi vol tnrôrng hqp hi Nguyn Thj Minh, phirô'ng Yen S&
'Thu c&u UBND phuâng Yen S& tá chüc cuOng ché cong trinh vi ph?m trt tçr
xay dmg, báo cáo UBND Qu4n Mt qua trzthc ngày 10/01/2019.
Bat
3. D& vOl tnr&ng hy'p ông Nguyn Quôc Tiy, phwöng Giáp
Yêu cu UBNID phuOng Giáp Bat kim tra, báo cáo UBND Qun kM qua
dung, dê xuât din ra khOi danh sách
xü 1 phân cOng trmnh vi pham tr@ tç xay
các cOng trInh vi ph?m nêu dä xfr 1 tri@ dé, hoàn thành trithc ngày 1 0/01/2019.
Thj Phirong Lan, phithng
4. Dti vOl trirb'ng hqp hi Fhm Thj boa, Vii
Thjnh Li't
Yêu cu UBND phuàng Thjnh Lit kim tra, báo cáo UBND Qun kM qua
xii 1 phãn cOng trInh vi pham trt tr xay dung, dê xuât din ra khôi danh sách
cac cOng tflnh vi ph?m neu dâ xii 1? trit de, hoàn tliành tru'àc ngày 10/01/2019.
tMj vOl trut'ng hçrp Hçrp tic xii cong nghip Thanh TAng, phuô'ng

5.

Hoàng Van Thy
(Mao DOi Quàn 1 1TXD DT tham muu UBND Qu(in van bàn gil Hqp the xã
cOng nghip math Thng và COng ty TNIHH Hcirp PM dê huóng dan và dOn doe
lien h vol các S&, ngàth dé thvc hien eác thu tyc ye dat dai, dâu tu xây dipg theo
quy djrth, th&i gian hoàn thành tnthc ngây 10/01/2019.
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6. Di vói trtrông hqp ông Nguyn Van Ctrb'ng, Nguyh Huy Thông,
phtrông Hoãng Li@
'Thu c&u UBND phuàng Hoãng Liet báo cáo v qua trinh thçrc hin xfr 1
cong trinh vi phm 4t t xây dçrng, nguyen nhãn không hoãn thãnh theo cM clao cüa
Ban thu&ng vii Qun üy t?i Thông báo 301-TB/QU ngày 23/10/2018 (hoãn thãnh
xà 1' phân cOng trinh vi ph?m truóc 3 1/11/2018), báo cáo UBND Qu4n trzthc ngày
1 0/01/2019; dOng thai xây drng kê hoach xfr 1' tri@ dé phfin cong trinh xây dmg
vi,ph?m xong tnthc ngày 25/01/2019 theo clii dgo cña UBND Qzøn tgi Thông báo
so 1719iTB-UBND ngày 20/12/2018.
7. D& vói các tnrô'ng hçrp t$ khu do thj Thy nam Linh Dam, phzr&ng
Hoàng Liit
Giao UBND phuông Hoàng Lit tip tiic thông báo và tuyên truyn, vn dQng
than dan tir phá d phân vi phm, mái che, mái
Giao phOng Quãn 1 DO thj cM tH càng DOi Quãn 1 YFXD DT, UBND
phuông Hoãng Li@ tOng hcip báo cáo tp the lath dao UBND Qun ké hoach
triên khai cii the dé xCr 1' dut diem cáo vi phm 4t tçr xây dmg, thôi gian
hoàn thành trzthc ngày 15/01/2019.
A.
8. Do' vot trutrng hçp Cong ty CF Lilama Ha Nçi, phwong Ma' Dyng
so

vay.

A

A•

tiêp nhn dv an lien h vói cáo S&, ngânh áê hoàn thin các thu tçic diêu chinli dv an,
thôi gian hoàn thành tnthc ngày 10/01/2019.
9. D& vó'i tnrb'ng hçrp COng ty CF Kim KhI Ha Ni, phtr&ng Mai Dng
Yêu cu UBND phu&ng Mai Dng kMm tra, báo cáo UBND Qun kk qua
xii 1 phãn cOng trInh vi ph?m trt tr xây dung, dé xuât dua ra khOi danh sách
cáo cong trInh vi phm nêu da xii l triet dê, hoàn thành tnthc ngây 10/01/2019.
10. D6i vó'i tnrb'ng hyp ông Nguyn Quang TuAn, phu*ng Mai Dng
Yêu cu UBND phuing Mai Dng báo cáo ye qua trinh thvc hi@i xii ly'
cOng trinh vi ph?m trt ttj xây dmg, nguyen than khOng hoàn thãnh theo cM dao cüa
Ban thithng vi Qun üy t?i Thông báo sO 301-TB/QU ngáy 23/10/20 18 (hoàn thành
xii 1 phân cOng tflnh vi ph?m truUc 31/11/2018), báo cáo UBND Qu4n tnthc
ngày 10/01/2019; dOng th&i xây drng kO hoch xii l trit dê phãn cong trinh
xây drng vi ph?m xong trithc ngày 25/01/2019 theo clii dgo cüa UBND Quqn tgi
Thông báo sO 171917'B-UBND ngày 20/12/201&
Thüalnh Phó Chü tjch UBND Quön, Van phOng HDND và UBND Qun
thông báo tie các don Vi06 lien quan bi& Va to chiic thixhi Ncr! nhin:

• rt

- Thuäng tqrc Qun ày;
.
(a'êbáocáo)
- D/cChutichUBNDQUfl;
- Die Do Thanh Tüng - PCT. UBND Qun;
- CAr don vj: TNIff, QLDT, Tic pháp, DQi QL1TXD
dôthj, VP;
UBND cáo phuOng: Yen So, Giáp Bat, Thjnh Li@,
I-bang Van Thp, Mai DOn& Hoàng LiCt
- Cè,ng thông tin din tà
- Luu: VT.
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