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Ket 1un cua ctong
chi Nguyen Quang Hieu - Chu tch UBND qun
bang Mai tii buM tip cong dan ngày 31/5/2019
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Ngày 31 tháng 5 nAm 2019, dng chI Nguyn Quang Hiu - ChU tjeh UBND
quân Hoang Mai dã co buôi tiêp côn 1àn dinh ky, tong so luot tiêp (09 lwo't/16
cong dán). Tham dir buM tip cong ddii Co Lành dao cac phông, ban, don vj: Ban
Tip cOng dan, Thanh tra Quii, phông Tài nguyen và MOi trixäng, phàng Quãn 1
Do thj, Trung tam Phát triên qu5 dat, DOi quán 1 TTXD DO thj, Lath dao UBND
cac phiing Vinh Hung, Thjnh Lit, Trân Phü. Trong qua trInh tiêp cOng dan và
nghe báo CáO, kin tham muu cUa các don vj, dong chI ChU tjch UBND Qun dã
két 1un nhu sau:
1. Trw&ng hcip bà Phgm Thj Ha. Vu Ngc'c Tudt cing m5t sd hç3 dan, phw&ng
VThh Hung, kiln nghf thyc hin kIt lun thanh tra lien quan den 102 hç5 dat giãn dan
tgiphu'&ng VTnh Hu'ng.
- Giao các don vj: Phông Ni vii, Tài chInh - K hoch, Tài nguyen Môi
trung, Trung tam phát trin qu5 .dt, UBND phuing Vinh Flung nghiêm tüc thirc
hin và các nhim v1i dixqc giao ti van bàn so 605/UBND-TT ngày 26/3/20 19 cüa
UBND Qun.
- Giao các don vj: Trung tarn phát trin qu dt, Tài nguyen Môi truong,
UBND phiRng VTnh Hung phM hQp vi ChU d&u tu rà soát và kiêm tra 1p 1i toàn
b bàn d hin trang, mc giài cüa dr an.
- Giao Trung tam phát trin qu5 dt sam tham muu, kin toàn 1a Hi dng
BT, HT, TDC và T cong tác thrc hin GPMB, phi hçip vOi UBND ph'ithng VTnh
Hung huo'ng dn ngu?i dan ké khai chInh xác trng trtthng hqp v nguôn gc dat.
Sau do Trung tam phát trin qu dt 1p phirong an chi tiêt GPMB Va to chirc hçp
mi Sâ, ban ngành Thành ph d xin kin, thng hcp báo cáo UBND Thành ph d
xin kin chi do.
- PhOng Tài nguyen Môi truông, Quãn 1 DO thj, Thanh tra Qun và UBND
phu?ing VTnh Hung hem tra va rà soát 1i các vj tn chông lan dir an dê giãi quyêt xir l.
- Giao UBND phu?ing Vinh Hrng là don vj chü trI tip nhn các thông tin cUa
nguñ dan trong qua trmnh trin khai và báo cáo UBND Qun các ni dung vuçYt thm quyên.
2. Trw&ng hctp bà V Thj Tháo, Nguyln Thj Dung, plutàng Yen Sà, kiln nghj
ye vic dircic nhn den bOi thu'àng GPMB cho gia dInh bà theo phwo'ng an BT, HT và
TDC dä dzeçic phê duyt nhung gia dlnh khOng dOng vó'i phwo'ng an bôi thw&ng
GPMB nên dã khài kin tgi Tôa an nh'in dan qun Hoàng Mai (Dir an khu TDC X2A
So' thu'o'ng), phu'àng Yen SO'.
* Dli vái ni dung cia bà Vu Thi Tháo.
- Giao Trung tarn phát tiin qu dt tharn muu van bàn Chü tjch UBND Qun
I

k giri Tôa an nhân dan qun Ho
Mi d yêu cAu kim tra, xir 1 dirt. dim vi vic
lam co sâ d giái quyt cho cOng dan, ...
thành trithc ngày 10/6/2019.
- Giao Trung tam phát trin qu5 dt kim tra lai th?yi gian xr 1 don thu cüa
cong dan, rà soát 1i kêt 1un thanh tra cüa Thành phô nêu không lien quan den vic
chi ha tiên thi phôi hcp cüng các don vj va ChU dâu tu dir an thirc hin chi trã ngay
cho bà Vu Thj Thão, xong trurc ngày 10/6/2019.
* Dô'i vol n5i dung cia bà Nguyen Thj Dung:
- Giao Trung tam phát trin qu dt th chirc tip cong dan, lam rO va giãi quyt
các ni dung cong dan kiên nghj, báo cáo Chü tjch UBND Qun, xong trtthc ngày
10/6/2019.
3. Trwowg hcip bà Vu ThjY'1nt 'kiln nghj xét ca'p giy ching nhn quyn th
dyng dat cho gia dmnh ông Ha Van Tirbg, phw&ng Tu-o'ng Mai.
- Giao Thanh tra Qun có van bàn trá Ru cong dan, xong trtróc ngày
10/6/2019.
4. TrwOng hcip Nguyln Thj Tuylt, Duviig Thj Nhi Jhw&ng Dgi Kim, kiln nghj
UBND Quan thu hôi tiên bói thztOng ho trçl cho bà Dâu Thj Tam trong cOng tác
GPMB dir an xáy drng HTKT khu di dan TDCX2 Dçii Kim.
- Giao Trung tam phát trin qu5 dt rà soát và kim tra li toàn bO h so d t
chirc h9p các don vj trong do mi phOng Tu pháp, TOa an nhân dan qun Hoàng Mai,
COng an Qun dé lam rO và kêt lun, xong trithc ngày 03/6/2019 và dt ljch hQp
truOc ngày 05/6/2019.
5. Tru'3'ng hcip óng Lê Van Sang, phw&ng Thjnh Lit, kiln nghj v vic chi trá
tiên den bii dat cho gia dlnh ông ('dir an hO diêu hOa Yen Sc3,).
- Giao phOng Tài nguyen Môi trun phi hqp vâi UBND phu?ng Thjnh Lit,
Trung tam phát triên qu5 dat hoàn thin ho so và cap dat cho ông Sang theo huàng
dan và chi do cUa Lien ngành và Thành pho. Sau dO phông Tài nguyen Môi trixng
lam thu tic chuyên doi mi1c dIch s1r dung dat cho ông Sang theo quy djnh.
- Giao Trung tam phát trin qu5 dt kim tra h so và chi trá tin dn bü
GPMB cho ông Sang, xong trong tháng 6/2019 và báo cáo Chü tjch UBND Qun
kêt qua giái quyêt.
6. Tru'&ng hQp bà Tru'crng Thj Lien, phirOng Thjnh Lift, kiln nghj UBND Qu(2n
ban hành Kêt luan giái qu,yêt dcn to cáo cia bà; th 1)5 cong trInh vi phim xáy dy'ng
tai tO 65, ngách 88/61 phô Giáp Nhj, phzr&ng Thjnh Lit và ngö 38 phO TrOn Nguyen
Dan, phu'&ng D/nh Cong.
- Di vOi nOi dung cong dan th cao, giao Thanh tra Qun phi hp cüng phOng
QLDT, UBND phung Thjnh Lit nghiêm tue thirc hin ' kien chi dao ti thông báo
so 121/TB-UBND ngay 07/3/20 19 cüa UBND Qun, xong trir&c ngày 15/6/2019.
- NOi dung kin nghj vi phm trt tr xay drng t?i phu?ng Thjnh Lit: Giao
UBND phuxng Thjnh Lit yêu cau h . dan và giám sat vic xir l'. dcrt diem phân sai
pham trã lai cong trInh nguyen nhu hin trang ban dâu không dê ánh hixâng den an
toan, d?ii song cüa các hO dan xung quanh khu virc.
- NOi dung kin nghj vi phm trt tr xay dirng tai phuông Djnh COng, giao
Ban Tiêp cong dan tiep nhn don eüa bà Lien và dê xuât dong chI D Thanh Tüng PCT UBND Qun kiêm tra, xü l.
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7 Tru'àng hop ha Trdn Thi Clidu, Trn Th/ Thoa, Lu"u Thj D2u, phw&ng Hoàng
L4t; kiên nghj ye chInh sách bói thwàng GPIvIB khi thu hói thy'c hin Dy' an thoát nwác
nhám cái thin môi tru'&ng tçiiphzrô'ngHoàngLit.
- Giao Trung tam phát trin qu dAt thirc hin cac nOi dung, cong vic thuOc
thâm quyên cüa UBND Qun d &rçic UBND Thành phô chap thun. Các ni dung
không thuOc thâm quyên cüa UBND Qun thl Trung tarn phát triên qu dat rà soát và
tham muu vAn ban de trmnh UBND Thành phô chap thun, xong trtróc ngày
10/6/2019.
8. Triàng hop ông Dào Xudn Diem, ha Dwoi'zg Thj Chuyên, phing Hoàng
Liçt, giái quyêt các kiên nghj cia óng ha lien quan den Dy' an câu czn Pháp Van
kéo dài.
- Giao Trung tam phát trin qu5 dAt mñ các dan vj Tài nguyen Môi tnrng,
Thanh tra Quan, UBND phixng Hoàng Lit và các dan vj lien quan hop, rà soát
ngay trong ngày 31/5/2019. Báo cáo kêt qua vói Chü tjch UBND Qun ngày
04/6/2019.
9. Trw&ng hop ông Nguyen Van Hung, phethng Trdn Phi, kiln nghj vl vic
UBND phu'àng Trãn Phi khong thy'c hin van ban so 2713/UBND-TT ngày
18/9/2017 cüa UBND qun Hoàng Mai (quán l chóng lan chiêm) và giái quyêt don
óng gi UBND Qun ngày 02/5/2019 dzng thai hçzn quy d/nh.
- Giao UBND phumg IrAn Phü kim tra, xi:r l ngay nu có thông tin báo chI,
dong th?yi có vAn ban trã Ryi cong dan drt diem.
- Yêu cAu phOng Tãi nguyen Môi tnrng, UBND phumg TrAn PhU khAn
tri.rang thirc hin giãi quyêt dan thu cüa cong dan theo dung kiên chi dao, báo cáo
Chü tjch UBND Qun.
Thüa 1nh Chü tjch UBND Qun, VAn phOng HDND và UBND
thông báo dê các dan vj Co lien quan biêt và thirc hin./.
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- D/c Chü tich UBND Qu.n;
- Cãc d/c PCT. UBND Qun;
b/c
- Chánh VP HDND-UBND Quân;
- Các don vj: NOi vii, TC-KH, TNMT,
TFPTQD, QLDT, TI'Q; (dé t/h)
- UBND các phtr?mg: VTnh Hi.rng, Thjnh Lit,
Hoàng Liit, Trân Phü; ('dé ti/i)
- Cong thông tin din tcr;
- Li.ru: VT, BTCD.L/
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