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Si:4jJg/TB-UBND

THÔNG BAO
Kt 1un cüa dung chI Nguyn Quang Hiu - Chü tjch UBNID Qun ti cuc
hçp cüa Lãnh do !JBND Qun ngày 03/6/20 19

Ngày 03/6/20 19, UBND Qun tã chüc cuc hçp thiRing k' cüa Lãnh d.o
Uy ban nhân dn do dbng chI Nguyn Quang Hiu - Chü tich UBND Qun chCi trI.
Tham dir cuc h9p có các dung chi Phó Chü tjch UBND Qun Trn Qu Thai,
Nguyn Kiu Oanh, Du Thanh Tüng ; Lãnh do các dqn vi Tài chinh K hoch,
Tài nguyen Môi trtxàng, Quãn 1 do thj, Kinh t, Ban qun 1 dci an du tu xay
drng, Vn phông HDND-UBND Qun, Chü tjch UBND các phuing: Yen Si,
Thanh Tn, Hoàng Lit, Thjnh Lit, Hoàng Vn Thii, Djnh Công, Dai Kim và
.zw..
phu?mg VTnh Hung. Sau khi nghe các dan vj báo cáo và. kiOn cüa các Phó Chü
tjch UBND Qun, dng chI Chii tjch UBND Qun dâ thng nh.t k& 1un nhu sau:
I. DOT vii CAC Dli' AN CHC vA DICII VV TI{U'(NG M4J TREN
DJA BÀN QUiN:
1. Phông Tài nguyen môi trirông:
D& vói 03 Dir an: Cong trmnh djch vii thuang mi và chçi dan sinh phuô'ng
Djnh Công; Chçi dan sinh phung Hoàng Lit và dir an Chçi và djch vi thuang mai
Dai Tü, qun Hoàng Mai.
- Giao phông Tài nguyen môi tnithng phi hqp vâi Ban quãn 1 dir an du lii
xây d%rng tham muu UBND Qun trInh UBND Thành ph& Sâ Tài nguyen và mOi
trthng v vic thu hui d.t (ti chi Cidu tw là Cong ty Cd phdn Kinh doanh phát trie2n
nhà và Do thj Ha N5i, Tdng COng ty Ddu tu'phát trie2n nhà và dO thj HUD); giao dt
cho UBND Qun tip tcic trin khai dii an theo d'(ing K ho.ch s 160/KH-UBNID
ngày 16/5/2019.
- Tham muu UBND Qun lam vic vi S& Tài nguyen và môi trung,
S& Cong thuang, Cong ty C ph.n Kinh doanh phát trin nhà và Do thj Ha Ni,
Tung Cong ty Du tu phát tnin nhà và do thj HUD v vic thng nht chü truang
thu hui và bàn giao mt phn d.t lien quan dn 03 d an trén.
2. Phông Quãn 1 do thj:
Giao phông Quàn 1 do thj ch'i:i tn phi hçip vâi Ban quail 1 dci an du tu
xay dirng , UBND các phuông Thjnh Lit, Thanh TrI rà soát v hin trng sir dyng
dt, kim tra quy hoach dä duçic cp có thm quyn phê duyt dam bào vic d xut

v quy mô th'irc hin d1r an Chçi dan sinh Thjnh Liit, phu?ng Thinh Lit và dir an
Khu thuong mi djch vi t.i khu Dm Sép, phung Thanh TrI phü hqp vi quy
hoch (hoàn thành trwóc ngày 15/6/2019).
3. UBNID phirông Thjnh Liit:
- Khn trtrong cung cp thông tin, s 1iu h. tng k5' thuQt (ngun go'c dct, cong
trinh tài san..) ti ô dt k3 hiu B4/CCDV3 gCri Ban QLDA d.0 tu xây dirng phiic
vi cong tác 13p phixong an so b v giâi phóng m.t bng thire hin dr an Chq dan
sinh phithng Thnh Liit.
- Rà soát d xu.t b sung the vj trI ô quy hoach phü hqp vài dir an Chçr và djch
vii thtrang mai trên dja bàn phu?mg trong tháng 6/20 19.
4. Ban quail 1 dy an du tir xây dipig Qun:
- Phi hçip vth các s& ban ngành, tng hçip kin thni djnh h so môi so th.0
(1&n 2) và hoàn thin h so môi so tuyn di vâi các dir an Chq và djch vçi thuo'ng
mi Vinh Tuy, Chçi vâ djch vçi thucing mi Vinh Himg và dir an chçi dan sinh
phuing Hoàng Liit trInh S& Tài nguyen và Môi tri.r?lng báo cáo UBND thành ph
üy quyn cho UBND Qun phê duyt h so mñ so tuyn.
- Phi hqp vó'i phông Quãn 19 do thj rà soát ô quy ho.ch G1/CC1 phuèng
Thanh Tn, tham muu UBND Qun 1p phuong an báo cáo UBND Thãnh ph b sung
danh miic 11:ra ch9n nhà du tin dé,i vài dr an Khu thucing mi djch vi khu f)m Sép,
phu&ng Thanh Tn trong tháng 6/20 19.
- Ban Quãn 19 d%r an d.0 tu xây dçrng tip t1ic phi hçip vói don vj tu v.n, các
phông ban chuyên mon cUa Qun, UBND các phithng Di Kim, Djnh Công,
Thjnh Lit, VTnh Hung, Hoàng Lit khn truong dy nhanh tin d trin khai các dir
an chçi và dtch vi thuong mi trên dja bàn Qun.
II. DO! VOI CAC DI)' AN BAI DO XE TREN D!A BÀN QUN:
1. Tài chInh - k hoach:
- Tham mull UBND Qun b tn ngun kinh phI thrc hin giai doin chun bj
d.0 tin di vói các dr an Bãi d xe trên dia bàn Qun.
2. Phông Quãn 19 do thj:
- Giao phàng Quãn 19 do thj chU trI ph& hcip vâi Ban quán 19 dir an du tin xây
dirng , UBND phu&ng Yen S& rà soát v hin trng sü ding d.t, kMm Ira quy ho.ch
dã duçic cp có thm quyn phê duyt dam bâo vic d xut v quy mO thirc hin dir
an Bäi d xe tui ô d.t có quy ho.ch D3/P1, phir?ing Yen Sâ phü hçp vói quy hoch
(hoàn thành truóc ngày 15/6/2019).
- Tham miru UBND Qun cp phép tm ph.n d.t cOng do UBND phuing
Quãn 19 dam bã.o chng 1n chim theo d&ig quy djnh.

- Dy nhanh vic thm djnh dir toán kinh phI chun bj du tur d& vói các dir an
BAi d xe trên cija bàn Qun.
3. IJBND phu*ng Yen S&:
Di vâi dir an Bâi do xe ti ô d.t có quy hoch D3IP1, phu&ig Yen Sâ có din
tIch khoàng 0,57 ha, Cong suât 228 Xe. Yêu cu UBND phithng báo cáo rô d xut
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glu lal m9t phan diçn tich dat khoang 450 m2 (mic dich six dçing va nhu cau can
thi&) báo cáo UBND Qun hoàn thành trzthc ngày 15/6/2019.
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4. Ban quãn 1? diy an du tir xây diyng Qun:
- Bãi do xe cong cong tti ô dt Cl 11P2 phu?mg Yen Si: Dng ' v nguyen
tc thiic hin vic b sung them 0,49 ha dAt và diu chinh mt d xây dung tir 8%
xung 5% dam bâo phü hcip vài quy hoch thirc hin dir an. Giao Ban QLDA
DTXD tng hqp kin cüa các Si ban ngành, phi hqp vâi don vj tix vn hoàn
thin h so m&i so tuyn (1n 2) dl:r an Bâi d xe cong cong t.i Ô dAt C11IP2
phithng Yen Sâ trInhS& K ho.ch và dAu tu báo cáo UBND Thành ph üy quyn
cho UBND Qun phê duyt h so miii so tuyn.
- Yêu cu Ban Quãn 1 dir an dAu tix xây drng ph6i hçrp vói don vj tu vn, các
phông ban chuyên mon cüa Qutn, UBND các phuè'ng Yen S&, Thjnh Lit,
Thanh TrI, Hoàng Vn Thii kh.n truong dAy nhanh tin d trien khai các dir an Bäi
xe trên dja bàn Qun.
Thra 1nh Chü tjch UBND Qun, Vn phông HDND-UBND Qun thông báo.
d các don vj ducrc bi& v. nghiêm tüc th chirc thuc hin./.
Noinhmn:
- LAnh do UBND Qun; (dé b/c)
- Các dan vj: VP }4DND-UBND;
TNMT, QLDT,
KT, TCKH, BQLDA DTXD;
(c tlh)
- Các phirerng: Yen S&,
Thjnh Lit,Hoàng Lit,
Hoàng Van Thii,Thanh TrI,
Vinh Hung, Dai Kim, Djnh Công;
- Cng TTDT Qun;
-LuuVP.
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