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THÔNG BAO
Kt 1un cüa d1ng chI Chü tjch UBND qun bang Mai tti cuc hçp
kim dim tin d GPMB di an xây diyng tuyn dtring Minh KhaiVinh Tuy- Yen Duyên doin ni tir thring Minh Khai dn thrrng vành dai
2,5 và các di an d& ü'ng trên dja bàn Qun
Ngày 07 tháng 6 nm 2019, dng chI Nguyn Quang Hiu - Chü tjch
UBND qun Hoàng Mai dã chü trI cuc h9p ye cong tác GPIv1B d an xây dmg
tu,yên du&ng Minh Khai- VTnh Tuy- Yen Duyên don nôi tr du&ng Minh Khai
den di.r&ng vành dai 2,5 và các d'r an dôi irng trên dja bàn Qun. Tham di,r
cuc h9p có dông clii D Thanh Tüng - Phó Chü tjch UBND Qun; länh dao các
dan vi: Quãn 1 Do thj, Tài nguyen và Môi tru?ing, Tài chInh K hoach,
Trung tam PTQD, Tu pháp, Thanh tra, Van phông HDND-UBND Qu.n;
Chü tjch UBND các phi.thng: Mai Dng, VTnh Hung, Thanh TrI và chü dâu tu.
Sau khi nghe Trung tarn PTQD, các phông, ban, dan vj và
UBND các phtthng báo cáo, kiên phát biêu cüa dông chI D Thanh Thng Phó Chü tjch UBND Qun, dông chI Nguyen Quang Hiêu - Chü tjch UBND
Qun dã kêt 1u.n nhüng ni dung sau:
diem
1. Trung tam PTQD r(it kinh nghim trong vic báo cáo kim
cong tác GPMB dir an, báo cáo ngän gçn, Co trçng tam, trçng diem, trong do
tap trung lam rô két qua thuc hiên cac nhiêm vu theo chi dao cua länh dao Quân
tai các cuc h9p kiêm diem tiên d. Dôi vâi nhftng thim vii qua. han ma chua
hoàn thành phái có báo cáo giái trInh, nêu rô nguyen nhân ch.m muon,
trách nhim cüa cá nhân dA dê xây ra chm muon.
2. Di vói trung hqp 102 sut d.t giàn dan tai phu?mg VTnh Hung:
Giao Thanh tra Qun rà soát lai Kêt 1un thanh tra, báo cáo dông chi Do Thanh ThngPhó Chii tjch UBND Qun dê chi dao xü 1 theo dung quy djnh, hoàn thành
triró'c ngày 15/6/2019.
Thi'ra lnh Chá tch UBND Qun, Yn phOng HDND và UBND Qun
thông báo dê các dan vj cO lien quan biêt và to chirc th%Tc

Nci nh2n:
- Die ChCi tjch IJBND Qun
- Die Do Thanh Thng - PCT. UBND Qun (dê báo cáo)
- Các don vj: IT PTQD, QLDT, TNMT, Tu pháp, TCK}1
Thanh tra Qun, KT, VP;
- UBND cacphurng: Mai Dng, Vinh Hung, Thanh TrI;
- Các chü dâu tu;
- Cng thông tin din tCr;
- Luu: VT.
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