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THÔNG BAO
Kt 1un cüa dông chI Nguyn Kiu Oanh - Phó Chü tjch UBND Qun v
viêc kiêm diem tiên d GPMB môt so dir an
trên dja bàn Qun ngày 28/5/2019
Ngày 2815/201ci, dng chI Nguyn Kiu Oanh — Phó Chü tjch UBND
Qu.n dâ to chi'rc buôi h9p ye vic kiêm diem tiên d GPMB mt so dçr an trên
dja bàn Qun. Tham dir cuc h9p có Trithng các phông, ban, dan vj: Cong an
Qun, Thanh tra Qun, Trung tam Phát triên qu5 dat Qun, Tài chInh Kê hotch,
Tài nguyen và Môi tnrng, Tu pháp, Quãn 1 do thj; Chü tjch, can b dja chInh
các phi.thng: Yen Sâ, Giáp Bat, VTnh Hung, Trân Phü, Thjnh Lit; Chü dâu lit
dir an. Sau khi nghe các dan vj báo cáo, dông chI Phó Chü tjch UBND Qun
thông nhât kêt 1u.n nhu sau:
I. Dôi v&i dir an dâu tir m& rng tuyên dirô'ng cinh chña Tit Kr trên
dja bàn phtrô'ng Hoàng Lit
1.Trung tam phát triên qu dat Qun chii trI, phôi hcip vói các thành viên
Hi dông bôi thumg kiêm tra, rà soát lai dôi vói 04 phuang an chi tiêt cüa 04 h
gia dInh, cá nhân, lam rô các giây tY ye quyên si'r diing dat, thi diem chia tách,
thii diem ban hành thông báo thu hôi dat.. lam co s& dê xét tái djnh Cu cho các
h, báo cáo Hi dong truâc ngày 15/6/20 19.
2. Dôi vói phân din tIch con 1i sau khi GPM1B không dü diêu kin dê ton
tai: Trung tam phát triên qui dat Qun phôi hçip vâi UBND phu&ng lam vic
vOi h dan dê thông tin ye vic hçip thüa hoc thu hôi toàn b phân din tIch con
iai theoquy djnh.
3. Dôi vâi phân cong trInh xây dimg không có giây phép, vi phm trt tir
xay dirng: Trung tam phát trin qu5 dat Qun phôi hçip vfi phông Quàn l do thj
1p phuang an ye cong trInh tài san theo dung quy djnh.
4. Trung tam phát triên qu5' dat Qun hoàn thin Phucmg an, báo cáo Chü
tjch Hi dông e cong khai dir tháo phuang an tü ngày 07/6/20 19.
II. Doi vó'i Dr an khu nhà & Vinh Hoàng trên dja bàn phtr?rng
Vinh Hung
1. Trung tam phat triên qu5 dat Qun phOi hçp v9i các thành viên Hi
dOng bôi thu&ng kiêm tra, rà soát, xác djnh rO nhftng tru&ng hctp dã GPMB và
chua GPMB dê lam ca s& giãi quyêt dan thu theo dung quy djnh.
2. Trung tam phát triên qu dat Qun tham mini UBND Qun van bàn báo
cáo S& Tài nguyen yà Môi tru&ng, UBND Thành phô ye nguôn gOc sü dung dat
cüa các h, lam rövic các h dang san xuât nông nghip ti thai diem ban hành
Quyet djnh thu hOi dat hay không, viêc xi'r 1 vi phm cong trInh xây drng
(nêu có).
3. Dôi vâi các ni dung dan thu dã duçic các co quan có thâm quyên
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trà Ri, giâi quy&, Trung tam phát trin qu5 dt Qun rà soát, tham mini van bàn
trá 1i dan cüa các h theo dung quy djnh.
4. Thanli tra Qun rà soát lai dôi vYi các ni dung trong Kêt 1un
Thanh tra Thành phô lien quan den d an, cung cap thông tin cho UBND
phuè'ng, Trung tam phát triên qu5 dat Qun dê lam can cü giãi quyêt dan theo
quydjnh.
5. Chü dâu tu chU dng phôi hqp, lam vic vOi Si Tài nguyen và Môi
truông, Vin quy hoach xây dirng ye vic có van bàn trà Rn lien quan den bàn
do RGO 1.
6. Phông Tài nguyen và Môi truè!ng phôi hqp vâi Trung tam phát triên
qu5 dat Qun lam vic vi S Tài nguyen và Môi tru&ng trong vic khôi ph1ic
1i moe giói GPMB.
7. Chi nhánh Van phông dang k dat dai Ha Ni qun Hoàng Mai
phôi hçrp vâi phông Tài nguyen và Môi tnr?rng cung cap bàn do do h 299 cho
Trung tam phát triên qu5 dat Qun, UBND phumg lam co s& dé rà soát ye
nguôn gôc dat.
8. Trung tam phát triên qu5 dat Qun tong hçip két qua cüa các dan vj,
báo cáo UBNID Qun trong tháng 6/2019.
Thi'ra 1nh Chü tjchUBNID Qun, Van phông HDND-UBND Qun thông
báo dê các dan vj duçic biêt, thc hin./.
Ncinhn:
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- ChU tjch UBND Qun; Dê
- PCT Nguyen Kiêu Oanh; b/cáo
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t/hin
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