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Ngày 13/6/2019, dng chI Nguyn Kiu Oath - Chü tjch UBND Qun dà
to chüc buôi hçp ye vic kiêm dim tin d GPMB mt s dir an trên dja bàn
Qun. Tham dçr cuc hçp có các dng chI là LãIIh dao các phông, ban, &m vi:
Cong an Qui, Thanh tra Qu,n, Trung tam Phát trin qu Mt Qun, Tài chInh
Kê hoch, Tài nguyen và Môi trung,.Tu pháp, Quân l do thj, BQLDA DTXD;
Chü tjch, can b dja chInh các phu?ing: Yen S&, Giáp Bat, Tan Mai, D?i Kim,
Hoàng Lit, Thjnh Lit; Chü Mu tu dx an. Sau khi nghe các don vj báo cáo,
dng chI Phó Chü tjch UBND Qun thng nht kêt lun thu sau:
I. Dôi vó'i Dir an xây drng Van phông lam vic, giao djch, gi&i thiu
san phm và kho chfra hang trên dja bàn phu*ng Yen S&
1. DOi v6i 30 h dã có Quyêt djnh phê duyt phucing an, Quyêt djnh thu
hM Mt nhung chixa nhn tiên, bàn giao mt bang: To cong tác GPMB phu?mg
ph& hcip vOi Chü Mu tu, Trung tam phát trin qu5 Mt Qun t chirc 4n dng,
tuyén truyn các h ch.p hành nhn tin và bàn giao mt bang dn hêt ngày
07/6/20 19. Tru?mg hçp các h không chap hành, To cong tác 1p biên bàn, báo
cáo Trung tam phát trin qu Mt Qutn, Hi dng bôi thuing lam co s0 to chi'rc
cuOng ch thu hi Mt theo quy dlnh.
2. Di vâi 125 h dà hoàn thin h so xác nhn nguôn gôc dat: Chü Mu tu
hoàn thin h so GPMB, 1p dci thâo phucmg an, chuyên Trung tam phát triên
qu5' Mt Qun d thm djnh truc ngày 14/6/20 19 và cong khai trithc ngày
15/6/20 19, báo cáo Hi dng bi thuing kt qua cong khai tir ngày 08/7/20 19.
5. Dôi vói 04 h con li: phOng Tài nguyen và MOi trumg tham muu
UBND Qun ban hành Quyt djnh kim dm bt buc theo quy djnh, hoàn
thành trurc ngày 11/6/2019.
II. Di vói Diy an Khu chfrc nãng hn hqp Trung tam thu'ong mi,
dch vii van phOng, cong cong kt hçrp nhà &, chçr và cay xanh trên dja bàn
phu*ng Giáp Bat
1. Dôi vói h so GPMB cüa 16 h phiic yii cOng tác cuOiig ch thu hi
Mt: phOng Tài chInh K hoch Co van bàn khäng djnh ye vic bàn giao ho so
GPMB; Trung tam phát trien qu5 dat Qun tham muu UBND Qutn van bàn báo
cáo UBND Thành phô xin kiên chi dao, hoàn thành truóc ngày 20/6/20 19.
2. Di vi h Ong Them dà th chp tài san: UBND phung Giáp Bat chü
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trI, phi hçip vâi Trung tam phát trin qu5 Mt Qun, phông Tài nguyen và Môi
trueing, Tôa an nhân dan qun Hoàng Mai, Chi Ci:IC Thi hành á qun Hoàng Mai
lam vic vâi các ben ye vic kê khai, 1p phuo'ng an bôi thithng theo ding quy
djnh cña pháp 14t.
3. UBND phu?mg Giáp Bat hoàn thin h so xác nhn ngun g& Mt cüa
ông Lê VAn Anh lam Co sâ d Chü Mu tu 1p phuong an bôi thuôiig, chuyên
Trung tam phát triên qu5 dat Quan thâm djnh theo quy djnh.
4. Chi nhánh VAn phông dang k Mt dai Ha Ni qun Hoàng Mai Co trách
thim pMi hqp vói UBND phuing Giáp Bat, Chü dâu tu trong vic tiêp nhn
GiAy chi'ing nhn quyên sir ditng dat cüa các h dê thirc hin dInh chInh, dAng k
bin dng sau khi thirc hin GPMB.
III. Di vói Dir an GPMB và tu b& ton to di tich chña Set khu vlyc I
trên dja bàn phir?rng Tan Mai
1.Di vâi 11 h so(10 h dânvà 01 to chüc Anh Hông) dAniêm yet cong
khai: UBND phung ch'à trI, phi hçp vii Ban quân 15' di:r an Dâu tu xây dmg
Qu.n hoàn thin h so GPMB, chuyn Trung tam phát trin qu5 Mt Qun d
th.m djnh, báo cáo Hi dng bM thithng dê thông qua Phuong an di thâo theo
quy djnh, hoàn thành tnróc ngày 20/6/2019
2. Di vri 02 t chüc (UBNID phiRing Tan Mai và HTX BAc Son): phOng
Tâi nguyen và Môi tru&ng hu&ng Mn UBND phuOng trong vic xác nhn nguôn
g& Mt d Cong khai tü ngày 20/6/20 19.
3. DM vâi h bà Nguyn Thj Minh Châu khOng chp hành kê khai kim
dm, âã ban hành Quyt djnh clzôTig chê thirc hin Quyt djnh kim dm bt
buc: T cong tác GPMB phi.r?.mg thirc hin quy trinh GPMB theo quy djnh, báo
cáo Hi dng bOi thuô'ng kêt qua thrc hin trong tháng 6/20 19.
4. Di vài 11 h cOn li: UBND phu&ng chü trI, phi hçrp vi phOng Tài
nguyen và Môi trung, Trung tam phát triên qu Mt Qun, Ban quàn 15' di:r an
Du tu xay dirng Qun kim tra, rà soát 'ai hO so k5' thut thira Mt cüa các h,
xác djnh rô ranh giâi, mc giâi, cong khai ly 5' kin khu dan cu, hoàn thin h
so GPMB tnrcc ngày 20/6/2019 1am co sâ d phOng Tài nguyen và Môi trix&ng
tham muu UBND Qun ban hành Thông báo thu hi dat diu chinh trong tháng
6/20 19.
IV. Di v&i Dir an Khu do thj mói Kim VAn - Kim Lu trên dja bàn
phirO'ng Di Kim
1. Phông Tài nguyen và MOi tru?mg tham mini UBND Qu.n ban hành
Quyt djnh phê duyt phuong an, Quyt djnh thu hi Mt cüa 04 h gia dinh, ca
nhân, hoan thành truâc ngày 20/6/20 19.
2. Di vâi các h ti tuyn ngô 282 và 292 Kim Giang: Chü Mu tu ph&
hçip véi UBND phuing Dai Kim, Trung tam phát trin qui Mt Qun báo cáo,
tham mini UBND van bàn dê xuat UBND Thanh phô v vic giti nguyen b
rng lông du&ng theo hoach, thu hçp via he và diêu chinh theo hin trg thirc t
3. Di vi 97 h Mt nông nghip chua phi hqp diu tra, kê khai: UBND
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phung phi hçip vâi Chü d.0 tu tip tiic t chüc 4n dng, tuyên truyn các h
chip hành kê khai trong tháng 6/2019
4. D& vói 03 h dt ô dä có Giy chüng nhn quyn s1r diing dt và 03 h
xay dmg nba & trên d.t nông nghip: Trung tam phát triên qu5' dat Qun
phi hcip vâi các don vj Co lien quan thic hin quy trinh GPMB theo quy djnh.
5. Di v&i cong tác chinh trang tuyn ngô 420 Kim Giang: phOng Quân 1
dO thj ph& hqp v&i Chü dau tu tham muu UBND Qu.n ban hành Kê hoch diêu
chinh trong tháng 6/2019 1am Co s& trin khai cong tác GPMB
V. Di vOi phtro'ng an di chuyên và xây diyng mri durrng day din
110kV và 220kV thuc dt an Cong viên Yen S& trên dja bàn phu*ng
bang Liit, Thjnh Lit, Yen S&
1. PhOng Tài chInh K hoch phi hcip vâi các phOng Kinh tê, Quàn 1 do
thj, Tài nguyen và Môi trung và các phOng, ban CO lien quan rà soát, báo cáo
b sung, lam rO theo d nghj cña các S&, ngành Thành ph& hoàn thành trong
tháng 6/2019.
2. Trung tam phát trin qu Mt Qu.n chü trI, ph& hcip v&i các thành viên
cüa Hi dng bi thu&ng cO trách nhim kim tra, rà soát lai cii th so 1iu
kim dm cüa Chñ d.0 tiz, báo cáo UBND Qun trong tháng 6/20 19.
3. Trung tam phát trin qu5 Mt Qun báo cáo UBND Quan chi tit ye
trInh tir, thñ tic, kin cüa các Sâ, ngành Thành phô v nhttng vuàng mc trong
qua trInh thirc hin; Yêu cu Chü Mu tu cung cap toàn b h so dê rà soát; Phôi
hcip vâi Cong ty Din lirc Ha Ni d xác nhn và cOng nh.n s 1iu diu tra cüa
Chü Mu tu, hoàn thành trong tháng 6/20 19.
4. PhOng Tài nguyen và Môi triRing phi hqp v&i Chü Mu tu lam rô công.
tác bM thu&ng GPMB v Mt, báo cáo UBND Qun kêt qua thic hin tron
tháng 6/2019.
5. Trên cci s& kim tra, rà soát, Trung tam phát triên qu5 dat Qun ph
hqp v&i VAn phOng HDND-UBND Qun t chüc ljch hçp môi Cong ty Din li
Ha Ni, VAn phOng UBND Thành ph và các S&, ngành có lien quan dê th
nht kin, báo cáo UBND Thành ph xem xét, quyet djnh trong tháng 7/201
VI. JJi vOn Dir an Khu do thj mOi Thlnh Liit trên dja bàn phtrông
Thinh Liit
1.Phê bInh Trung tam phát trin qu5i Mt Qu.n trong vic khOng thçrc hin
chi do cüa Lãnh do UBND Quan tai Thông báo so 1905/TB-UBND ngày
21/5/2019; Yeu c.0 Trung tam phát trin qu9 Mt Qun khân throng chuyn ho
so cho Thanh tra Qun d kim tra, rà soát ye quy trInh GPMB dOi vâi h bà
Büi Thj T, báo cáo UBND Qun trong thang 6/20 19 ye phuong an tái djnh Cu
cUa cong dan.
2. Trên co s& xác uhan cüa Cong an phithng ye vic An &, UBND phung
có trách thim kim tra, xác nhn lai s 1iu theo quy djnh dôi v&i h bà. Büi Thj
T theo quy djnh.
3. fMi v&i h ba Xuân: Trung tam phát triên qu dat Qun chü dng lam
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vic vth Sâ Xây dirng v giá nhà tái djnh cii näm 2018, 2019 1am cci sâ 1p
phuong an bi thu?mg cho cong dan theo quy djnh; PMi hçxp vài các don vj có
lien quan to chüc bat thàm nhà tái djnh cii cho cong dan và 1p phizcing an bôi
thi.r?ing theo quy dlnh, hoàn thành trong tháng 7/20 19.
4. Chü d.0 tu chü dng hoàn thành vic di chuyn du&ng day din h. th
0,4kv và Tram bin áp 35kV, báo cáo kêt qua thirc hin trong tháng 6/2019.
5. Dôi vol các h phâi cuông ch thu hôi dat: Trung tam phát trin qu5' dt
Qun chü dng lam vic vOi Thanh tra Thành phi trong vic rà soát h so; Xây
dimg K hoach cuông ch d báo cáo UBND Thành ph; To chüc dôi thoai vOi
các h không ch.p hành và to chirc ci.ring chê thu hôi dat theo quy djnh.
6. Di vOi các h cucng ch thu hi dt dã phi hçp cung c.p h so:
- Trung tam phát triên qui dt Qun phôi hçrp vOi phông Tu pháp, IJBND
phuOng và các dcm vj có lien quan kiêm tra, rà soát ho so, l.p phumg an bôi
thuOng và t chüc thm djnh, báo cáo Hi dông bôi thithng dê thông qua theo
quy djnh (cac don vj phái t chirc thmdjnh tnrOc khi th chirc cuc hçp Hi
dng It nhât 05 ngày).
- Chü d&u tu phi hçTp vOi UBND phung cung cp biên bàn phüc tra
cong trInh tài san cho phông Quàn 1 do thj dê kiêm tra theo quy djnh, tao ghi
thu di vOi nhüng ph.n cong trInh tang, giâm so vOi tnuOc day, báo cáo Hi
dMg bi thuOng trong tháng 6/20 19.
- Thông qua v mt nguyen tac di vOi 08 phuong an bi thtthng cña các
h, phuong an bi thumg, di chuyên m cüa 02 h; Trung tam phát triên qu
d.t Qun có trách nhim hoàn thin phuong an trên co sO gop cüa các don vj,
hoàn thành trong tháng 6/2019.
Thüa 1nh Chü tjch UBND Qun, Van phông HDND-UBND Qun thông
báo d các don vj duçic bi&, thirc hin./.
Nci n/i ln:

CHU T!CH
VAN PHONG

- Chü tjch UBNDQun; Dê
- PCT Nguyen Kiéu Oanh; b/cáo
- Các phOng, dan vj: TJ'QD, QLDT,
Dé
TNMT, TCKH, YFQ, TP, BQLDA;
thrc
- UBND các phu'&ng: Yen S&, Dai Kim,
Tan Mai, Giáp Bat, Hoàng Lit, Thjnh Lit; hin
- Chü dâu ftr;
- Cong TTDT Qun;
- Liru VT, VP.
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