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THÔNG BAO
Kt lun ti cuc hyp v mt s ni dung thuc linh virc phii trách.
Ngày 09 tháng 11 näm 2021, dng chI D Thanh Tüng - Phó Chü tjch
UBND Qu.n, Chü tjch Hi ding BT, HT&TDC Qu.n dâ chü trI cuOc h9p ye môt
s ni dung thuOc linh vrc phi trách. Tham dir cuc hQp có lành do các dcin vj:
Quãn 1 Do thj, Tài chInh K hoach, Tài nguyen và MOi tnthng, Tu pháp, Kinh t,
Trung tam Phát trin qu dt, Cong an Quan, Vin Kim sat than than, Ban Quãn
1 dr an du tu' xây digmg, Van phOng HDND và UBND, lanh do UBND
phuO'ng: Hoàng Lit, Vinh Hung, LTnh Nam, Yen Sâ.
Sau khi nghe báo cáo cüa Trung tam Phát trin qu5 dt, Ban Quãn 1 du an
tu xay drng, kin thng th.t cUa các thành viên Hi dng BM thithng, h tr
tái djnh cu Qun và các thãnh viên tham dr, dng chi D Thanh TUng - Phó Chü t
UBND Quan, Chü tjch HOi dng BT, HT&TDC Qun d kt 1un nhi.r sau:
Phê bInh phông Tài nguyen và Môi tnr?mg chua thirc hin nghiêm tüc ch dQ
dir h9p nOi dung v cOng tác GPMB các Dr an: Du an phOng khám da khoa Linh
Nam; D%r an Nâng cp, ma rng duông Linh Nam theo quy hoach; Du an 1/2 câu
Den Li'r và tuyên duang 2,5 phIa Bc khu cong nghip VTnh Tuy.
1. Thanh, quyt toán cong tác duy trI v sinh môi tru*ng.
- Phê bIth Ban Quán 1 dir an du tu xay drng dã chm tr trong vic thu hi
ngân sách Nhà nuac trong cong tác duy trI v sinh môi truang di vài Cong t
TNHH djch vi do thj An Quang và Cong ty C phn Xanh.
- Giao Ban Quãn l dir an du tu xây drng khn truong lam vic vOi Sâ K
hoach du t.r, Chi cic Thu qun Dng Da, Chi civic Thu huyn Thanh TrI d ngh
cung cp thông tin v tInh hInh hoat dng cüa doanh nghip; tip tic hoàn thiên,
cUng c h so v vic thu hi ngân sách Nhà nuâc trong cOng tác duy tn v sinh môi
truông di vói 02 cong ty, hoàn thành trzthc ngày 30/11/2021.
- Sau khi hoàn thin h so, phông Tu pháp, Vin kim sat nhân dan, Toà an
nhân dan yà các don vj lien quan nghiên ctu h so, tham muu, báo cáo UBND Qun
v vic chuyn h so dn Co quan cong an diu tra giái quyt dirt dim vii yiec.
2. Dir an Xây di'ng tri s& lam vic Cong an phithng Yen S& thuc Cong an
thành ph Ha Ni, phir&ng Yen S&.
14i dng BT, HT&TDC Qun thng that thông qua 185 phuong an: Giao
UBND phi.r?ing Yen sa, Trung tam Phát trin qu dt và các don vi lien quan
chrc cong khai theo quy djnh.
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3. Dir an Xây dirng m&i Vin pháp y Quôc gia, phirô'ng Yen S&.
Hi dng BT, HT&TDC Quan thóng tht thông qua 363 phucing an (362 ho va
01 të chirc): Giao UBND phuing Yen S, Trung tam Phát trin qu dt va các
don vj lien quan tt chirc cong khai theo quy djnh.
4. Dir an thrô'ng vào truro'ng tiu hQc Hoàng Lit khu Tu' K, phu*ng
Hoàng Liit.
Hi dng BT, HT&TDC Qun thng nhât thông qua 01 phuong an (06 ngôi
mO dt): Giao Ban Quän 1 di,r an du tix xây dçrng chü trl cüng cac dan vi lien
quan hoàn thin h so trInh Hi dng xem xét phe duyt theo quy djnh.
5. Dir an phông khám (Ia khoa Linh Nam ti phithng Linh Nam.
- Hi dng BT, HT&TDC Qun thng nMt thông qua 02 phuung an: Giao
UBND phuing Linh Nam, Ban Quàn 1 dir an du tu xay dirng và các don vj lien
quan tt chirc cOng khai theo quy djnh.
- Di vâi các h dà phê duyt phuong an: Giao UBND phung Linh Nam
tip tiic tuyên truyn, vn dng các h dan chtp hành nhn tin và bàn giao
mt bang theo quy djnh.
6. Diy an Nâng cap, mr rng drnrng Linh Nam theo quy hotich, phiring
Linh Nam.
- Déi vOi h ông Nguyn Hffii Phuo'ng: Giao PhOng Quãn 1 do thj kim tra,
tham muu HOi dng BT, HT&TDC trà l?ii kin nghj cüa cong dan theo quy djnh.
- Di vâi Cong ty CP 4t ttx nông nghip Ha Ni: Giao Trung tam Phát trin
qu5 dt và các don vi lien quan lam vic vó'i don vj d hoàn thin h so GPMB theo
quy djnh.
- Hi dng BT, HT&TDC Qun thng nhât thông qua 05 phuong an (3 h và
02 t chüc). Giao Trung tam Phát trin qu5 d.t Quan tham mini van bàn trã 1ii
don thu và kin, kin nghj cüa các h gia dInh, cã nhân truâc khi thirc hin Cong
khai theo quy djnh; chü trI cüng các don vi lien quan hoàn thin h so trInh Hôi
dng xem xét phê duyt theo quy dnh.
- HOi dng BT, HT&TDC Qun thng nht thông qua 01 phucing an (h Ong
Nguyn Van Sçii): Giao Trung tam Phát trin qu5 dt, phông Tài nguyen và Môi
tnthng phi hçp cUng UBND phithng Linh Nam th chirc m?i h ông Nguyn Van
Sçii lam vic truâc khi hoàn thin phuong an và cOng khai theo quy djnh.
7. Diy an 1/2 cãu Den Lr và tuyn dirông 2,5 phIa Bc khu cong nghip
Vinh Tuy, phithngVinh Htrng.
- HOi dng BT, HT&TDC Qun thng nht thông qua 06 phuong an: Giao Ban
Trung tam Phát trin qu5 dt chü trI cüng các don vj lien quan hoàrì thin h so
trInh Hi dng xem xét phe duyt theo quy djnh.
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- Hi dng BT, HT&TDC Qun théng nht thông qua 06 phuong an: Giao
UBND phuting Vinh Hung, Trung tam Phát trin qu dt th chrc cong khai theo
quy djnh.
Van phông HDND vã UBND Qun thông báo k& 1un cUa Phó Chü tjch
UBND QuQtn dê các phOng, ban, don vj Co lien quan bit và th chirc thirc hiên./.
Noinhln:
- Thing trrc Qun uS';
- D/c Chü tich IJBND Quân;
dê b/c,)
- Die Do Thanh Tüng - PCT. UBND Qun;
- Die CVP HDND - UBND Qun;
- ác phOng, don vi: QLDT, TNMT, TP, TCKH, KT,
TTPTQD, CAQ, VKSND, Ban QLDADTXD;
- UBND các phuOng: Hoàng Lit, Vinh Hung,
LTnh Nam, Yen SO;
- Cng thông tin din tCr Qun;
- Luu: VT.
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