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THÔNG BAO
Ktt h4n ti cuc hyp v n4t s6 Diy an trén dja bàn qun bang Mai.
Ngày 03 tháng 3 nAn 2021, c1ng chI D Tharih TUng - Phó Chü tjch
UBND Qun, Chü tjch HOi dông BT, HT&TDC Qun dA chü trI cuQe h9p ye mQt
s6 Dv an trên dja bàn Qun. Tham dv cuQe hgp có lath dao, can bo các don vj:
Quãn 19 Do thj, Tâi chInh K hoch, Tài nguyen và Môi truäng, Tu pháp,
Kinh th, Trung tam Phat triEn qu9 dat, Ban Quãn 19 dv an dau UI xay drng,
VAn phông HDND va UBND, Chi cic Thuê; lânh do UIBND the phuäng:
Hoàng Liit, Thjnh Lit, Yen Sâ, Hoàng VAn Thy, Trân Phü, Ltnh Nam, Vinh
Hung, Mai Dng.
Sau khi nghe báo tho cüa Trung thin Phat trin qu5 d&t, Ban Quãn 19 dv an
du UI xay di,rng, 9 kthn th6ng nhát cUa eác thãnh viên HOi d6ng B6i thuäng, h
trçi và tái djnh Cu Qun và cac thành vien tham dv, ding ehI D Thanh TUng Pho Chü tjch UBND Qun, ChU tjeh HØi d6ng BT, HT&TDC Qun dà kM 1un
nhu sau:
1. Dy' an dir&ng vào tnr&ng tiM hyc Hoàng Liit khu Tfr K3r trên dja
bàn phtr&ng bang Liit.
HOi dMig BT, HT&TDC Qun th6ng nh&t thông qua Phuong an Mi vài
15 hO cO Mt nông nghip, 02 to chüe và 09 hO gia dlnh eó tài san trén dAt cOng
và Phucing an BT, HT di chuyen mØ Mi vâi 04 hO (14 ngOi mO): Giao Ban
Quãn 19 dv an d&u UI xay dvng chiN fri cling cac don vi lien quan hoàn thin hè
so trinh HOi dèng xem xét phê duy theo quy djnh.
2. Dy' an xAy diyng tuØn dtrông ni tiEp (tu*ng tir phIa Dông khu hành
chInh qi4n bang Mai dn dirbng Tam Trinh (don tfr khu do thj Dàng
Tu dM du*ng Tam Trinh) trén dja bàn Qi4n.
2.1. Trén a'ja bàn phwô'ng Yen So:
D6i vOi 19 hO chua nhn tiEn: Giao PhOng Tu pháp ph6i hcxp vâi UBND
phuäng Yen Sâ huOng dn nguäi dan hoàn thi4n các thu t11c v thIn ké, üy
quyn M M ehüc chi trã tiM theo quy djnh.
2.2. Then dja bàn pluthng Tlzjnh Lift:
- D6i vâi 35 hQ da phê duy4t phuong an: Giao Trung tan Phát triM qu dAt
chuy&n M so dn Phông Tài nguyen và Môi truäng tnthc ngày 06/3/2021;
PhOng Tài nguyen va MOi tnthng than muu UBND Q4n ban hAnh Quyét djnh
thu hM dAt, Quy& djnh phé duyt phucxng an tnrác ngày 1 0/3/2021.
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- Giao UBND phwông Thjnh Liit tip flic tuyên truy&n, vn dng ngu&i
dan chp háth nhn tin và bàn giao mt b&ng theo quy djnh.
- HOi dng BT, HT&TDC Quan thong nhát thông qua 04 Phuong an: Giao
Trung tam Phát tri&n Qu5F Mt cliii fri cUng các don vj lien quan hoân thin h6 sa
trInh HOi d6ng xem xét phé duyt theo quy djnh.
- HiM dóng BT, HT&TDC Qun thong nMt thông qua Phirong an dói vâi
08 hO (khu là mS) vâ 07 hO Mt a: Giao UBND phu&ng Thjnli Lia, Trung tam
Phat Sn Qu Mt to chfrc cong khai theo quy djnh.
3. thy an xây dng dutng Tam Trinh trén dja bàn Qun.
- Giao phàng Tài chInh — K hoach báo cáo dOng chi ChU tjch H0i dOng
BT, HT&TDC Qu4n v phtiung an bO trI nguOn vOn d thvc hin Dv an xây
dçng dträng Tam Trinh va Dc an Nâng cAp, ma rQng dubng Linh Nam theo quy
hoach trw&c ngày 05/3/2021.
- (Mao phông Tâi chinh — K hoch thu fri ciing Ban Quãn 1 dg an Mu m
xây dmg tham mini UBND Qun vAn bàn báo cáo UBNJ) Thành pM, các Sâ,
ngàrih có lien quan yE vic bO trI nguOn vOn dE thqc hi@i Dv an xây dvng duäng
Tam Trinh và Dv an Nâng cAp, ma rng duäng LTnh Nam theo quy hoach.
3.1. Trên tija bàn phwfrng Yen So:
* Don 1 (khu vxc m.t c&t 40m):
- D6i vâi ho ông Nguyn VAn Lun và 0 Mt cOng: Giao Trung tam Phát
trin qu dAt, UBND phuông Yen Sà báo cáo dOng chI ChU tjch HQi dOng BT,
HT&WC Qun truttc ngày 05/3/2021.
- D6i vâi 02 hO (chii sü ding Mt dang slit sOng a rnxOc ngoài); 01 hO có
tranh chAp: Giao Trung tam Phát triEri qu Mt chit tn, phOi hqp vOl các phOng,
ban, don vj tiEp tic thvc hi4n quy trinh GPMB theo quy djnh.
* Do?n 2 (t 18 hO duOng váo dEn ngO 85 Tam Tninh):
- D6i vói 23 hO bO sung hoãn thin hO so: (Mao Trung tam Phát triEn qu Mt,
UBND phuang Yen SO Mo cáo HOi dOng BT, HT&TDC Qun trtthc ngày
13/3/2021.
- Giao UBND phixOng Yen SO di&u chinh, bO sung nguOn gOc Mt Ml vOi 11 hO
vá xác nhn nguOn gOc Mt Mi vOi 12 hO, hoàn thành tnthc ngày 13/3/2021.
* Do?n 3 khu Ao 9 Mau):
Giao UBND phi.rOng Yen SO hoàn thi4n hO sa xác nhn nguOn gOc Mt Mi vOi
các ho, hoàn thành trithc ngày 08/3/2021.
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* Do?n 4 (khu we cãng Khuyn Luong và các hO giân dan thu thrOng
Vànhdai3):
- D6i vOi 15 hO giao giAn dan da 1p phuong an cong khai nAm 2017: Giao
Thing tam Phát trin qu5 dat, UBND phuOng Yen SO báo cáo dng chI Chü tich
HOi d6ng BT, HT&TDC Qun (née ngay 05/3/2021.
- Y6u eAu cae phOng, ban, don vj, UBND phuOng Yen SO kim tra, rà soát
h6 so, báo cáo lai HQi d6ng BT, HT&TDC Qi4n trwov ngày 13/3/2021.
3.2. Trén dja bàn phu€tng Hoàng Van Tiqi:
- Giao Trung tam Phát tHen qu dAt 1p phuong an d6i vOi 20 hO gia 4mb
(tCr ngO 885 dn giáp Cong ty da giAy Ha NOi), báo cáo HQi dng BT, I-IT&TDC
Qun nthe ngày 13/3/2021.
- Giao Trung tam Phát triM qu5' Mt ehü trI, phói hcip vOi phOng Tài nguyen
và Môi tru&ng, phOng Quan I do thj tham mtru UBND Qun van bàn báo cáo
UBND Thành phó xem xét diu ehinh Quyt djnh thu hi dAt d6i vói ô Mt có
din tIch ch6ng lAn vOi Dv an Xây dçng '/2 mt c&t thrOng Vành 4th 2,5 (don tO
thrOng Tam Trinh dn hét cvm tiM thu cOng nghip Hai bà Thing) do COng ty
Co phAn [Mu Pr xây drng phat triM nhà sO 7 Ha NQi là chU Mu tir.
3.3. Trên dja bàn phwöngMai Dng:
- Giao Trung tam Phat triên qu dat, UBND phuOng Mai DQng và don vtm$):J
eó lien quan $p trung thijc hi4n cOng tác GPMB 46i vOi Doan 2 (tü ngO 11'/
Tam Trinh dn chq Mai Dng); 1p phuong an BT, HT&TDC dOi vói 16 hO, b -S-'
cáo HOi 4Mg BT, HT&TDC Qun xem xét thông qua theo quy djth.
- Giao UBND phuOng Mai Dng hoàn thin hO soxac nhn nguOn gOc dAt
dOi vOl 07 hO, hoàn thãnh trwóv ngày 13/3/2021.
- Si vOi eáe ho kinh doanh ti ehq Mai Dng: Giao Trung tam Phát triM
qu dAt ph6i hçip vOl Ban Quán 1 chçi Hoãng Mai, UBND phuOng Mai DQng
hoãn thin hO so lam co sO 1p phuong an theo quy djnh; phOng Kinh tétheo dOi,
ph6i hcip dOn dOe.
4. Thy an phông khám da khoa Linh Nam trên dja bàn phu*ng LTnh Nam.

- Si vOl 02 hO âã chAp hành ké khai (ho bà Nguy&i Thj ThAnh; hØ bá Luu
Thj BQt (dA chétD; 01 hO khOng chAp hành ké khai (ho bà Nguyn ml Xiêm (da
chét)); 01 hi) khOng chAp hãnh Quyét djnh kiém dém bat buQe (hO bà D ml Lin):
Giao UBND phuOng Linh Nam, Ban Quãn 1 dv an Mu Pr xây drng tip tçic
thve hiGn quy trinh OPMB theo dUng quy djnh.
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- HOi dng BT, HT&TDC Qun thóng uhAt thông qua 09 Phuang an: Giao
Ban Quân 1 dv an Mu tu xây drng chü tn cüng các dan vj lien quan hoàn thi4n
sa trInh HOi dng xem xét phé duyt theo quy djnh.
5. Diy an Nâng cAp, m& rQng thrông Ltnh Nam theo quy hoch.
5.1. Trên ti/a bàn phwo'ng Tràn Pith:
- Giao Trung tam Phát trién qu Mt khk truong 1p phuong an dói vOl ô
dat công, báo cáo HOi dông BT, HT&TDC Qun xem xét thông qua tnthc ngày
13/3/2021.
- Giao Ban Quán 1 dr an Mu ur xay dmg khãn twang lam vic cht ch
vOl the Sç ngành d báo cáo UBND Thánh ph6 bô trI co cAu, vj trI, giá nhà tái
djnh Cu näm 2021 theo Van bàn so 577/TB-VP ngày 08/12/2020 cUa UBND
Thành phô.
5.2. Trên ti/a bàn các phu*ng: Mai Dung, flnh Hwng, Linh Nam:
Yêu cu cac phông, ban, don vj, UBND cac phuäng: Mai DOng, Vinh Hung,
Linh Nam tip tic thc hin quy tnInh GPMB theo dung quy djnh.
Thfra 1nh Phó ChU tjch UBND Qun, Van phông }-IDND va UBND Qun
thông báo dé các phOng, ban, don vj có lien quan biét va to chüc thve hi4n / 4,
NtinhQn:
- Thu&ng trip Qun u9;
- Die Chü tjch UBND Qun;
(deb/c)
-DlcDThanhTüng-PCT.UBNDQS;
- Die CVP HDND - UBND Qt4n
- Cãc phang, dan vi: QLDT, TNMT, TP, TCKH,
rrPTQD, KT, CCT, Ban QLDA DTXD, VP;
-uBNDcácphuUng Hoang Liet, Thjnh Li't, Yen Sâ,
Hoang Van Thy, 'fr&n Phü, Linh Nam, Vinh Hung,
Mai Dng;
- Ban Quãn 1' ehq Hoàng Mai;
- Cong thông tin dien tü Qun;
- Luu: VT.!.
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