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Hoàng Mai, ngày

05 tháng 6nám 2019

THÔNG BAO
Ket 1utn cua dong chi Do Thanh Tung - Pho Chu tch UBND qun
bang Mai ti cuc hçp v cong tác GPMB diy an xây ding tuyn thr&ng
Minh Khai - Vinh Tuy - Yen Duyên don ni tir thrô'ng Minh Khai dn
thrô'ng vành dai 2,5 và các diy an di frng trên da bàn Quân.
A

9

9

A

Ngày 31 tháng 05 näm 2019, ding chI D Thanh Tng - Phó Chü tjch
UBND Qu.n, Chü tjch Hi ctng BT, HT & TDC Qun da chü trI cuc hçp
cong tác GPMB dir an xây drng tuyn duing Minh Khai - VTnh Tuy Yen Duyên don ni tir dung Minh Khai dn duing vành dai 2,5 và các dr an
dôi üng trên dja bàn Qun. Tham dir cuc h9p Co lãnh do các don vj: Quãn l
Do thi, Tài nguyen và Môi tru&ng, Tài chInh K hoch, Tu pháp, Thanh tra,
Trung tam PTQED, Kinh tê, Vn phOng HDND-UBND; lath dao UBND các phuông:
Thanh TrI, VTnh Hung, Mai Dng và chü d.0 tti.
ye
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Sau khi nghe cac phong, ban, dcm vi va chu dâu tu bao cao tiên dô
khó khn, vtrâng m&c trong Cong the GPMB các dr an, dng chi D Thanh Thng\
Phó Chü tch UBND Qun, Chü tjch Hi dong BT, HI & TDC Qun dã k& luQ
nhu sau:
1. Dir an Xây ding tuyn dtrông Minh Khai - Vinh Tuy Yen Duyên
dotn ni tir dirông Minh Khai dn throng vành dai 2,5
- Di vâi 06 h gia dInh, cá nhân sir diving dt nm trong chi giOi cã hai
phuOng Vinh Hung và phu&ng Mai D)ng: UBND phuOng Mai Dng và phuOng
VTnh Hung hoàn thin h so, xác nhn ngun gôc dt và chuyn ho so cho
Trung tam Phát trin Qu5 dAt rà soát trzthc ngày 0 7/6/2019.
- Giao Trung tam phát trin qu5 dAt Qun hoàn thin van bàn d nghj
cung cAp ho so và phuong an di d?ji di vâi các &m vj có cong trInh, tài san trên
tuyn kênh thoát nuâc nrn trong chi giâi thu hi cüa dir an.
- Giao UBND phrnmg Vinh Hung ph& hqp vâi Trung tam Phát triên
qu5 dAt hoàn thin h so di vi 12 phuo'ng an thuc phithng Vinh Hung
các phOng ban dä hpp rà soát ngày 30/5/2019 và báo cáo Hi dông
BT, HT&TDC dir thào phucing tnthc ngày 0 7/6/2019.
an

- DM vi 32 thira dAt thuc phuäng Vinh Hung dã hoàn thành h9p
xét duyt nguôn gôc dat: UBND phuing VTnh Hung hoàn thin ho so g11i
Trung tam phát trin qu dAt hçp kim tra, rà soát tru'ó'c ngày 15/6/2019.
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2. Di.r ,
an dan
tir xay dirng dong b9 HTKT, HTXH, nha o tren
tuyen dirong Minh Khai - Vinh Tuy - Yen Duyen tren d!a ban phiro'ng
Vnh Hirng
A
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- Di vâi 11 thüa dt thuc phung Mai Dng dä ban hành dir thâo
phircing an: giao Trung tam PTQD phi hqp vi UBND phuông Mai Dng và
các phông ban lien quan tin hành kim tra, rà soát h so và báo cáo 1?.i Hi d&ig
BT, HT, TDC trzthc ngày 07/6/2019.
- Di vói 72/18 1 phumg an dã phê duyt, Trung tam phát trin Qu5 d.t dà
chü trI các dcm vj lien quan h9p kim tra, rà soát phuong an vào ngày 06/3/20 19:
UBND phung Vinh Hung hoàn thin xác nhn ngun gc Mt theo kin cUa
T thm tra v vic có hay không có vn ban xCr 1 ngàn chn cüa cp có thm quyn
di vâi cong trInh xây drng không hçp pháp; Trung tam PTQE) ph& hcip clng
T cong tác và UBND phu?mg VTnh Hung hoàn thin mt s ni dung h so theo
kin cüa T thm tra trwó'c ngày 15/6/2019.
A
3. Dir an dau tn xay dirng nha tai d!nh dr ti o dat CT4 thuçc khu
chfrc Hang do thj Vinh Htrng- Thanh Trl trên dja bàn phirông Vinh Hirng:
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- Giao Thanh tra Qun chü trI, phi hqp vói Trung tam PTQD, phông
Tài nguyen Môi tru?mg, Tu pháp, UBND phu&ng Vinh Hung và các don vj
lien quan tin hành kim tra, rà soát di vri 16 h gia dInh lien quan tâi
danh sách 102 su.t Mt giân dan và báo cáo 1i Hi dng BT, HT&TDC
trwàc ngày 0 7/6/2019.
hçp thông qua Hi ding BT, HT&TDC ngày
- Di vfti 25 phi.rong an
15/01/2019, trong do có 15/25 phuong an có lien quan tri danh sách 102 sut
Mt gian dan: giao Trung tam Qu5' Mt, phOng Tài nguyen và Môi trung
tMg hçip h so, trInh UBND Qun ban hành quyt djnh thu hi Mt và
quyt djnh phê duyt phuong an di vth 10 phuong an cOn 1ti.
cia

- Giao PhOng Tài nguyen Môi trung tham mmi. van bàn huàng dn,
trâ Rn báo cáo s 51/BC-UBND ngày 19/3/20 19 cüa UBND phithng VThh Hung
lien quan tâi 03 GCNQSD Mt n&m trong danh sách 72 GCNQSD Mt bj thu hM
và hüy kern theo Quyt djnh s 367/QD-UBND ngày 20/6/1996 cüa UBND
huyn Thanh TrI.

4. O

quy hoch CT2, CT3, Iffi thuc Khu chfrc näng do thj
Vinh Htrng - Thanh TrI trên dja bàn phirrng Thanh TrI, qun Hoàng Mai
Giao UBND phunng Thanh Trl thirc hin xác nhn ngun g& Mt d& vOi
02 thi'ra Mt Mt 02 thira Mt cOng thuc ô Mt CT2 và 02 thüa Mt nông nghip
tin hành h9p xác nhn ngun gc Mt thuc 0 Mt CT2, CT3; hoàn thin
h so và gCri Trung tam Phát trin qu5 Mt trzthc ngày 0 7/6/2019 d 1p dir tháo
phuong an theo quy djnh.
a,
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Thüa 1nh Phó Chü tjch UBND Qun, Vn phông HDND và UBND Qun
thông báo d các phông, ban, don vj có lien quan bit và tt chüc thirc hi/.
Noi nhin:
- Thuông tivc Qun üy;
- Die Chu tich UBND Quân,
(de bao cao)
-D/cDomanhTüng-PCT.UBNDQuãn;
- Các &in vj: Quãn 1 Do thj, Tâi nguyen và Môi trumg,
Tu pháp, Tài chinh K hoach, Trung tam PTQD, Kinh t
Thanh tra, Van phOng HDND-UBND;
- UBND các phuing: Thanh TrI, VTnh Hung, Mai Dng;
-Chüdâutiç
- C6ng thông tin din tCr;
- Luu: VT.
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