U' BAN NHAN DAN
QUiN HOANG MA!
S6:AB-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc lap — Ti do — Hnh phñc
Hoàng Mai, ngày 1 ftháng näm 2019

THÔNG BAO
Ket lun cua dong chi Do Thanh Tung- Pho Chu tich IJBND quin
ti cuc hçp kim dim tin d GPMB mt s dt an trên dja bàn Qun
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Ngày 06 tháng 6 nm 2019, dng chI D Thanh Tüng - Phó Chü tjch
UBND QuQn, ChU tjch Hi dông BT, HT & TDC Qun dà chü trI cuc hçp
kiêm diem tiên d mt so dir an trên dja bàn Quan. Tham dir cuc hçp Co cac
dan vi: Trung tam PTQD, Quãn 1 Do thj, Tài nguyen và Môi tru?ing, Kinh tê,
Tu pháp, Tài chinh Kê hoach, Thanh tra; lath do UBND các phumg:
Hoàng Lit, Tan Mai.
Sau khi nghe Trung tam PTQD, UBND phi.thng, các phOng, ban, dan vj
báo cáo, dông chi Do Tharih Thng - Phó Chü tch UBND Qun, Chü tjch
Hi dông BT, HT & TDC Qun dä kêt lun nhu sau:
thin
1. Di vó'i 04 h dan lien quan dn thy an thoát ntrrc nhm cãi
môi trtr&ng Ha Ni trên dja bàn phtrôrng bang Liit
Giao Trung tam PTQD tham mini UBND Qun mäi các Si: Xây dirng,
Tài nguyen và Moi tru&ng, Tài chinh dê rà soát, thông nhât phuang an xCr l,
giâi quyêt düt diem, không dê các h cO dan thu, kiên nghj kéo dài phüc tp theo
ding chi dto cUa UBND Thành phô t.i V bàn sO 44451VP-GPMB ngày
20/5/20 19, thai gian hoàn thành trztó'c ngày 20/6/2019.
2. Di vOi trtrb'ng hçrp ông Dào Xuân Diem thuc dty an Cu cnVành dai 3 trên dja bàn phtthng Hoàng Lit
Thing nh.t dr thão phuang an BT, HT, TDC cüa ông Dào Xuân Diem do
ho sung giá nhà tái djnh cu nm 2019, giao Trung tam PTQD chü trI càng các dan vj
to chirc cong khai d%r thào phuang an theo quy djnh.
3. thy an dirô'ng giao thông quanh hi) Linh Dam giai don 1 trên d!a bàn
phtrô'ng Hoàng Liit
Giao Trung tam PTQD lien h vol SO Tài nguyen và Môi truOng d sOm
huOng dn, tháo g khó khn, wOng mac trong qua trinh thrc hin GPMB di an
theo dé nghj cüa UBND Qu'n ti Vn bàn so 2763/UBND-TTPTQD ngày
12/11/2018.
4. Di vOi trtrô'ng hqp bà Nguyn Thj Kim Chung thuc thy an thoat niró'c
nhäm cãi thin môi trirô'ng Ha Ni - diy an II trên dja bàn phtrông Tan Mai
- Giao UBND phuOng Tan Mai xác nhn 1i ngui)n gc d.t cüa bà Nguyn
ca sO cho vic
Thj Kim Chung theo diing ho sa quãn l, thirc tê si:r dicing dat dê
hüy Quyet djnh cüa UBND Qun ye vic phê duyt phuang an BT, HT, th&i gian
hoàn thành trw&c ngày 12/6/2019.
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- Giao phông Tài nguyen và Môi lnthng hixâng dn UBND phu&ng Tan Mai
thrc hin xác nhn nguôn gôc dat theo dung quy djnh.
- Giao Trung tam PTQD thU tn cng phông Tài nguyen và Môi tnth'ng trên
cci si xac nhn nguôn gôc dat cUa UBND phuirng, tham muu UBND Qun 9uy trInh
bUy Quyêt djnh cUa UBND Qun ye vic phê duyt phircing an BT, HT dôi vâi bà
Nguyen Thi Kim Chung theo dáng quy djnh.
Thüa1nh Phó ChU tjch UBND Qun, Vn phông HDND và UBND Qun
thông báo dê the don vi có lien quan biêt và to ehUc thuc hiên./.

Noi nhn:
- Thuông triIc Qun üy,
(dê báo cáo)
- Die Chü tjch UBND Qun;
- Die Do Thanh Tüng - PCT. IJBND Qun;
- Các dan v: U PTQD, QLDT, TNMT, Tu pháp, TCKH,,
Thanh Ira Qun. KT, VP;
-UBND các phumg: Hoàng Lit, Tan Mai;
- Cong thông tin din tfr;
- Luu: VT.
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