U' BAN NIIAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
QUAN bANG MAI
Dôc lap — Tr do — Hnh phüc
S6:j/TB-UBND

Hoàng Mai, ngày O tháng ,6nam 2019

THÔNG BAO
Kt 1un cüa Lãnh do TJBND qun Hoàng Mai ti cuc hp
kim dim tin do GPMIB mt s dt an trên dja bàn Qun
Ngày 05 tháng 6 nàm 2019, ding chI Nguyn Quang Hiu - Chü tjch
UBND qu.n Hoàng Mai dä chü trI cuOc hop v cong tác GPMB mt s dçr an
trên dja bàn Qun. Tham d cuc hp Co ding clii D Thanh Tiing - Phó Chü tjch
UBND Qun; lãnh dao các don vi: Quãn l f)ô thj, Tài nguyen và Môi trung,
Tài chInh K hoch, Trung tam PTQD, Tii pháp, Thanh tra, Van phOng
HDND-UBND Qun; ChiX tjch UBND, tnthng cOng an các ph.thng: Thnh Lit,
Djnh Công; Chi tjch UBND phuithng Mai Dng và chü d.0 tu.
Sau khi nghe Trung tam PTQD, các phOng, ban, don vj, UBND
các phuông báo cáo, dng clii Nguyn Quang Hiu - Chü tch UBND Qun và
dng chI D Thanh Tüng - Phó Chü tjch UBND Q4n dã k& lun nhüng
ni dung sau:
A

A

A

A
1. Dir an throng 2,5 Dam
Hong- Quoc 19 1A tren da ban Quin
A

* Trên a'ja ban phu'ô'ngDinh Gong:
- Di vâi 04 h khu t.p th: Trung tam PTQD hoàn chinh phiwng an, trInh
Hi dng BT, HT&TDC Qun, UBND Qun phê duyt trwó'c ngày 10/6/2019.
- Di v&i 17 h khu t.p th: Trung tam PTQf) chü tn vOi các phOng, ban,
don vj t chüc di thoi vói các h dan, tng hqp cáo Hi dng BT, HI & TE)C
kt qua truâc ngày 10/6/2019.
- Di vài 32 h dn không chp hành nhn tin và bàn giao mt bng:
Giao Trung tam PTQE) phi hçip vth Thanh tra Thành phé d rà soát h so t chüc
thirc hin các bin pháp hành chInh d thu hi dt theo quy djnh.
- Di vài 408 h dä phê duyt phixong an tti dir an khu do thi mói Dai KimDinh Công: Trung tam PTQD tp trung rà soát, xây drng phuong an diu chhih
giàm, báo cáo Hi dng BT, 1ff, ThC các phuong an diu chinh truác ngày
10/6/2019.
- D& vii 48 h và 01 ngô di cüa h dan dã nh3n tin nhung chua t chirc
phá d bàn giao mt bng: UBND phuOng theo dôi, don d& chi d.0 lit thiic hin
vic phá d, ch%ip ânh qua trmnh phá di cong trInh cüa chñ du tu, báo cáo UBND
Qun d kjpthOi clii dao.
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* Trên dja bàn phu'ông Thjnh Lit.
- Di vói 13 h dan không chp hành nhn tin và bàn giao mt bang:
Giao Trung tam PTQD phôi hçip vâi Thani tra Thành phô dê rà soát ho so to chrc
thc hin các bin pháp hành chinh dê thu hôi dat theo quy djnh.
- Di vói 02 phuung an (phuvng an ngö di chung và phuung an h óng
Nguyen Hiu Trçng): Trung tam PTQD phôi hçip vâi phông Tài nguyen và
Môi truà'ng tham mtru UBND Qun quyt djnh phê duyt phixang an tru'âc ngày
10/6/2019.
- Di v&i 26 h dã phê duyt phuong an (01 h dã nhn tin): Chü dan tu
botrIkinhphIdetieptcchitrachoCaChtheOqUYdiflh.
2. Diy an du hr xây diyng du*ng Nguyn Tam Trinh trên dja bàn
phtrô'ng Mai Dng
- Di vói các tnràng hqp dt công, d& t chüc: Trung tam PTQD, UBND
phithng Mai Dng tp trung hoàn thành các bu& quy trInh phê duyt phuong an và
chi trâ tiên trong tháng 6/2019.
- Di vói 10 ki & tai Tnrèng THCS Mai Dng: GiaoThanh tra Qun chü trI
vâi các phông, ban, don vj tiên hành kiêm tra vic sü ding dat dai, cong trhih tài san,
báo cáo UBND Qun dê th 1 theo quy djnh trong tháng 6/2019.
- Giao phông Tài nguyen và Môi tnrmg 1iênh vâi S& Tài nguyen và
Môi trung sam tham muu UBND Thành phô tháo g ye chinh sách GPMB dir an.
Thi'ra 1nh Länh do UBND Qun, Yn phông HDND và UBND Qun
thông báo dé các don vj có lien quan biêt và to chüc thirc hin

Ncinhin:
- Thuàng lrrc Qun üy
- Die Chü tjch UBND Qun
- Die Do Thanh Thng - PCT. UBND Qun; (ä'ê báo cáo)
- Các don vj: iT PTQD, QLDT, TNMT, Tu pháp, TCKH,
Thanh tra Qun, KT, VP;
- UBND cácphirOng: Thnh Lit, Djnh Cong. Mai Dng;
- Các chü dâu tu;
- Cng thông tin din tü;
- Liru: VT.
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