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Ngày 25/12/2018, d6ng chI Chü tjch UBNID Qun dã chü tn buôi hçp v&
viOc kiêm diem tiên do GPMB Dr an Thu do thj mói Dai Kim trén dja bàn qi4n
Hoàng Mai Tharn dv cuOc hpp có dông chI Nguyen Kiéu Oanh - Phó Chü tjch
UBND Q4n, Tru&ng cáo phOng, ban, dun vj: Thanh tra Qun, Trung tam
Phát triên qu dat Qun, Tài chInh Kê hoch, Tài nguyen và MOi truông,
Tu pháp, Quãn 1y dO thj; Chñ tjch UBND, can bO dja chInh phu&ng D?i Kim;
Chü dâu tu dv an. Sau khi nghe các dun vj bao cáo, dông chI Chü tjch UBND
Quanchidonhusau:
1. DOi vói 14/28 hO dat trOng khOng chap hành diêu tra, kiêmdêm: phOng
Tài nguyen và Môi truäng tham mini UBND Quan ban hânh Quyêt djnh Urn
dêin bat buOc theo quy djnh, hoàn thãnh trong tháng 12/2018; CM dAu tu
phSi hqp vOi UBND phu&ng Dai Kim, Trung tarn phat triên qu & Qun diêu
tra, xác djnh ngu6n gôc dat, hoàn thin ho so GPMB, xác nhn nguôn g& dat
theo quy djnh.
2. Phông Tài nguyen và Môi truông phôi hccp vOi phOng Quán 1' do thj,
Tâi chInh ICe ho?.ch tham mini UBND Qun van bàn báo cáo TJBND Thành phô
ye viOc giao UBND Qun tiêp nhin quãn 1 dOi vth phdn diOn tIch do truông
Di hyc ThAng Long dang tam quán 1', 1am co s& dé dé xuât giao CM dau Ut
triên khai thvc hién Du an
cáo hQ sir ding dat nông nghip dã tir chuyên dOi miic dIch sà
3. Dôi
ding dat sang xây dçrng cOng trInh dê Trung tam phat triên qu & QS ph&
vic
hqp vói phông Tài nguyen vá MOi tru&ng, Chit dâu Ut báo cáo, áé xuât
13p Phuung an t?m cii hoc mua nhà tai dinE cii dé bô trI tái djnh cii cho cáo ho,
lam ccx sâ dê 1p Phuong an bi thuông theo quy djnh; PhOng Quãn 1 dO thj
phôi hcxp vOi Chit dâu tu vic tim ye vj trI, qu nhà tái djnh cii phic vt cIr an.
tuyOn ngô 168 Kim Giang: UBND phu&ng Dai Kim thvc hin
4. Dôi
1169/TB-UBNID
theo dung chi dao cita UBND Thãnh phô tai Thông bao
ngày 22/11/2018; Giao UBND phuâng chi dao Cong an phu&ng phOi hqp vói
Cong an Qun có phucxng an ye vic dam bão tInh hInh chInh trj dja phuung.
5. Trung tam phát tniên qu9 dat Qun phOi hqp vâi phOng Tài nguyen vá
toàn bQ các van bàn ye phixcxng
Kim râ soát
MOi tnu&ng, UBND phithng
an di chuyên nghia trangtai dv an. Xác djnh rö trách nhiOm cita các don vj trong
viec thvc hiOn di chuyên mO truâc day, báo cáo UBND Q4n tnuóc ngày
15/01/2018; Chit Mu Ut ph& hqp vói UBND phuOng Di Kim tiêp tic tuyén
truyên di vói 14 hO gia dInh, cá than có mQ de vn dQng các hQ thvc MOn viOc
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di chuyn mO trong nAm 2018, dc bi@ là các hO có ngirOi than là Dang viên.
Chü dâu Ut chü dQng trong vic ho trq kinh phi di chuyên mQ cho cac ho dan và
dâu Ui cci sà h tng tai khu vyc nghTatrang.
6. Trung tam phát triên qu$' dat Qun xay drng K hoch GPMB hang
tháng, ph& hcrp vth các don vj có lien quan $p trung thvc hin cong tác GPMB;
Cit dâu Ut có trách nhim chü dung, barn sat, phôi hqp vâi UBND phrnmg và
cac dun vj trong qua trInh thvc hin, triên khai Dv an.
7. Dôi vói vic bi thuäng GPMB hQ ông Cung Th Thanh t3i ngô 282
Kim Gian Cong ty D&u Ut Xây dçng sá 2 Ha NQi có trách nhim phái hqp v&i
Cong ty Co phãn xây drng sO 2 Ha NQi, UBND phuông, Trung tarn phát triên
qu5? dat Qun trong vic giái quyOt chInh sách, thông that báo cáo UBND Qun.
Thüalnh Chñ tjch UBND Qun, Van phOng HDND-UBND Qun
thông báo dé các don vj duqc biêt,thirc hin./.
Neinhin:
- Chü tjch UBND Q4n; Dé
PCT Nguyen KiEu Oanh; b/cáo
Các phbng, dan vi: ITQD, QLDT,
TNMT, TCKH, flQ, TP;
Dc tlhiçn
- UBNI phu&ng Dai Kim;
- Chü Mu Pr;
- Cong ty CPXD so 2 HANOi;
COng IWI Qun;
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