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QUiN HOANG MA!
S :2O/TB-UBND

CQNG HOA xA HQI ciii NGIIIA VIT NAM
Dc 1p — Ti, do — Hinh phuic
Hoàng Mai, ngày j tháng 6 nàm 2019

THÔNG BAO
Két 1un cüa ding chI Nguyn Quang Hiu - Chü tjch UBND qun
Hoàng Mai tti bui tip cong dan ngày 28/6/2019
Ngày 28 tháng 6 näm 2019, dng chI Nguyn Quang Hiu - ChU tjch UBND
qun Hoàng Mai dã có bui tip cong dan djnh kS', thng s hrçrt tip (/3 lwçit/19
cong dán). Tham dr bui tip cOng dan có Lnh dto các phông, ban, don vj: Ban
Tip cong dan, Thanh tra Qun, phông Tài nguyen và Môi trung, phOng Quân 1
Do thj, Trung tam Phát trin qu dat, DOi quãn 1 TTXD Do thj, Lnh dao UBND
các phixng Mai Dng, LTnh Nam, Tan Mai, Thjnh Lit, Djnh Cong. Trong qua
trInh tip cong dan va nghe báo cao, ' kin tham muu cüa các don vj, dng chI
Chü tjch UBND Qun dä kt 1u.n nhtr sau:
1. Tru'ô'ng hqp Ong NguyEn Anh Th, phu'&ng Twong Mai kiln nghj lien quan dIn
vic cd Gidy cht'ng nhn QSD dat cho gia dmnh ông tçi phw&ng Tu'ong Mai.
- Giao phông Tài nguyen Môi trung phi hçip vâi UBND phi.ring Tuong Mai
huàng dn va kh.n tnrong hoàn thin vic cp GiAy chi'rng nhn QSD dt cho ông
Nguyn Anh Tü tai phu?mg Tucing Mai, xong trong tháng 7/2019.
2. Trwôi'zg hqp Ong NguyEn ChI Thành (Bii Qulc Khánh) và bà Büi Thj Trinh,
phw&ng Thjnh Lit d nghj hoàn thin h sa ban nhà tái djnh cw cho gia dmnh Ong, bà
tgi dir an khu nhà a cao tcngphc vi di dan GPMB ao Hoàng Cdu, qun D6ng Da.
- Giao Thanh tra Qun ph6i hqp vâi Trung tam Phát trin qu5 d.t kim tra, rà
soát toàn bO các h s cüa các hO dan duqc b6 tn tái djnh Cu ti dr an khu nhà ô cao
t&ng ph%ic vi di dan UPIvIB ao Hoãng Cu, qun Dng Da, báo cáo dng chI Chü tjch
UBND Qun, xong trtnrc ngày 15/7/2019.
- Giao Trung tam Phát trin qu dt tham muu UBND Qun báo cáo UBND
Thành ph chip thun ban nhà tái djnh cix cho các hO gia dInh dü diu kin ti khu
tái djnh cu ao Hoang Cu, qun Dng Da va tham muu van ban trã Ru các hO dan,
xong trir&c ngày 20/7/2019.
3. Trwôig hp bà Triu ThI Nga, phwdng Mai Dang kiln nghj xác djnh din
tIch dá't cüa gia dlnh bà ti ngách 113/254 Minh Khai, phir&ng Mai Dçng; d ngh/
dImg thy'c hin cumg chl ti vj tn da't trên.
- Giao phông Tài nguyen MOi trithng phi hqp phông Quán 1 Do thj, UBND
phumg Mai DOng kim tra lam rô toàn bO các nOi dung v ngun g&, qua trInh
quán l sr diing dt cUa hO gia dmnh bà Büi Thj Nga, phuung Mai DOng và vic sü
diing dat, cp giy chi'rng nhn quyn sü diing dAt cüa the hO gia dInh lien quan ngO
di t?i ngách 113/254 Minh Khai, phu&ngMai DOng. Nu tnu?mg hçup có sai phm

lien quan dn vic cp Giy chirng nhn quyn si'r diing dAt báo cáo UBND Qun
trong tháng 7/2019.

- Giao Thanh tra Qun ph6i hcip vài phông Tài nguyen Môi tn.r&ng, phàng Tu
Pháp tham muu thu hi GiAy chi'rng nhn quyn sU diing dAt (nu dü can cir) theo
quy djnh, xong trong tháng 7/2019.
4. Trirôig hp ông Bqch Mgnh Twô'ng, phtr&ng Dqi Kim kiln nghj miln giám tin
th dyng &t cho gia dlnh ông khi ca'p gidy cháng nhan QSD dlt tqi phirôiig Dgi Kim.
- Giao phông Tài nguyen Môi tnrmg tham muu UBND Qun giái quyt chInh
sách cho hQ gia dInh ông Bach Manh Tuing nu dü diu kin) theo quy djnh, hoàn
thành tri.r&c ngày 15/7/2019.

5. Trir&ng hc,p bà Trwoiig Thj Lien, phu'àng Thjnh Lit, kiln nghj UBND Qun
ban hành KIt lun giái quylt doii tl cáo cza bà; th cong trinh viphcim xáy dng tqi
tó65, ngách 88/61 ph6 Giáp lVhj, phu&ng Thjnh Liçt; ng6 38 phI Trn Nguyen Dan; s1
19, ngö 49, phI Djnh COng, sl 14, ng5 92, phI Djnh GOng, phw&ng Djnh COng.
- Giao Thanh tra Qun, UBND phumg Thjnh Lit, Djiih Cong khAn truclng
thrc hin cac nOi dung theo kin chi dao cüa dng chI ChU tjch UBND Qun tai
Thông báo s6 1978/TB-UBND ngày 3 1/5/2019.
- EMi vâi nOi dung kin nghj vi pham trt tçr xây drng ti s6 14 ngO 92, s6 19 ngO
46, nhà ông Tam ngO 38 phuing Dinh Công: Giao UBND phu?mg Dinh Cong phói hqp
vOi DOi Quãn 1 TTXD Do thj kim tra, thi& 1p h so xir 1 dirt dim các cong trInh vi
phm (nu co), hoàn thành trong tháng 7/2019.
6.Trw&ng hop Ong Cao Dwo71g Djc, Kiu Tiln Xuán, Nguyln Dông Mçxnh,
phwô'ng TOn Ma! kiln nghj giái quylt viec bl trI nhà tái djnh cw, h3 trq tin tqm ctr
và 1p phircing an bi thir&ng GPMB cho các h dan (Dy an xOy dung ditãng 2.5,
phir&ng TOn Ma!)
- Giao Trung tam Phát trin qu5' dAt, Thanh tra Qun, phông Tài nguyen Môi
triRing phi hçp kim tra, rà soát toàn bO h so lien quan dn vic thrc hin GPMB
cüa các hO Ong Cao Ducing Düc, Kiu Tin Xuân, Nguyn Dông Mnh theo dáng chi
dao cüa dng chI Chü tjch UBND Qun.
- Giao Trung tam Phát trin qu dAt dt ljch t chc d6i thoai vài ông Dirc,
Xuân, Math Co sr tham dir cüa LAnh dao UBND Qun, vào ngày 16/7/2019 (thfr
Ba) và tham muu UBND Qun trá 1?ii cong dan theo quy djrih.
7. Trwong hop bà Trn Thj Vit Ha!, phw&ng Linh Nam kiln nghj vic Ong Ha!,
Ong Anh kinh doanh vat lieu xOy drng và trá iqi mat bcng cho cOng ' TNHHGKXDCT
và CGCC Ma! dl cong y hoàn thành nghra vy nap thul vái Nhà nwác.
- Giao Thanh tra Qun phi hçip vâi phOng Tài nguyen Môi trueing, UBND
phithng LTnh Nam kim tra lam rO các nOi dung lien quan dn kin nghj cUa bà
TrAn Thj Vit Hâi, báo cáo UBND Qun và tham muu van ban trâ lan cong dan,
trtr&c ngày 10/7/2019.
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- Giao UBND phing Lirih Nam có vAn bàn thông báo dn bà Trn Thj Vit
Hãi v vic quãn 1 sir diing dt tai vi trI dt noi trên và humg dn cong dan thrc
hin dung quy djnh, xong trurrc ngày 05/7/20 19.

8. Tru'&ng hop bà Büi Thj Nhung, ông Trn Van Phcin, phw&ng Djnh Cong
kiln nghj thrc hin kit lun s 06/KL-UBND ngày 19/01/2017 cza UBND Thành
pM v vic thrc hin kit lun n5i dung tI cáo ddi vái ông NguyEn Van Tuyln,
nguyen Chz tjch UBND phithng Djnh Cong.
- Giao phông Tài nguyen Môi trithng chü trI cüng phông Quãn 1 DO thj,
UBND phixng Djnh Cong t6 chirc hQp rà soát, kim tra lam rO các nOi dung lien
quan dn kin nghj cUa hO gia dlnh bà Büi Thj Nhung, Ong TrAn VAn Phn, báo cáo
UBND Qun, trithc ngày 10/7/2019, t chi'xc bui di thoai vth bà Büi Thj Nhung,
ông TrAn VAn Ph.n, trtróc ngày 15/7/2019 và tham mmi vAn bàn trã Ru cong dan
theo quy djnh.
9. Trat&ng hop bà Biii Thj Tj, phu&ng Th/nh Lift kiln nghj v viec b frI tái
djnh cit và chi trá tin Mj thir&ng cho gia dInh bà khi thu Mi thrc hin dr an thoát
nu'ác tqiphuàng Thjnh Liet.
- Giao Trung tam phát trin qu5 dt rà soát lai h so GPMB cüa hO bà Büi Thj T
lam rO cac nOi dung lien quan dn bi thuung v dt và b6 trI tái djnh cu, báo cáo
UBND Qun và tham mixu HOi dng BT,HT&TDC Qun báo cáo Thành ph b trI tái
djnh Cu cho hO gia dInh bà BUi Thj T, xong triró'c ngày 30/7/2019.
- Giao Ban Tip cong dan don dc.
10.Trwôiig hap bà Trn Thj Gháu, Trdn Thj Thoa, Lu-u Thj Du, phw&ng Hoàng
Lit, kiln nghj v chInh sách bi thu'&ng GPMB khi thu hi thrc hin D.r an thoát nithc
nMm cái thin mói tru-ông tgiphu-ôngHoàngLit.
- Giao Trung tam Phat triên qu5 dat khân trixcmg thi.rc hiên cac nO! dung, cônj
vice thu9c tham quyen cua UBND Quin theo y kien chi dao cua dong chi Chu teh
UBND Qun tai Thông báo s 1978/TB-UBND ngày 31/5/2019. D& v6i các nOi
dung khOng thuOc thm quyn cüa UBND Qun thI Trung tam phát trin qu dAt th
ch(rc tip cong dan rà soát lam rO và huâng dn cong dan lien h vâi Co quan Co
thAm quyn giãi quy&.

11.Trwông hcrp ông Dao Xuán Diem, bà Du-ong Thj Chuyên, phuông Hoàng Lit,
giai quylt các kiln ngh/ cia ông ha lien quan dIn Dir an cdu czn Pháp Van kéo dài.
- Giao Trung tam Phát trin qu5f dAt, Thanh tra Qun, phOng Tu pháp, UBND
phung Hoàng Lit tp hçp h so và báo cáo LAnh dto UBND Qun, th chuc buii
di thoi cüa ChU tjch UBND Qun vâi ông Dào Xuân Diem và bà Duong Thj
Chuyên, vào ngày 15/7/2019.(Nlu có thay ddi d5t xudt Van phông HDND-UBND

Quçn thong báo cho cOng dan,).
12. Ba Kiu Thi Thu và mOt s6 h5 dan, phu'&ng Tan Mai kiln nghj v vic
COng ty TNHH Chcr Tru-ong Djnh thay di thilt kl chcn ili di các ki 6t kinh
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doanh cña các h5 tiêu thwing tgi TTTM chci Tritcing Djnh, phw&ng Tan Mal. Phán
ánh vic dã nhiu lcn gi'ri do d nghj dIn cong ty nhwng khong dwoc giái quylt.
- Giao DOi Quãn 1 TTXD Do thj chU tn cUng phông Kinh th, phông Quán 1 Do
thj, phi hcip kim tra lam rO các nOi dug1in quan dn kMn nghj cüa bà Thu (neu tren)
và các hO dan, báo cáo UBND Qun, trtthc ngày 15/7/2019 và tham misu vn bàn trá
kyi cong dan theo quy djnh.
- Phông Kinh té niêm yt chi ti& các ngành hang cho cong dan.
- Giao Cong an qun Hoãng Mai kim tra phông cháy chfta cháy và mOi tnrmg,
trurc ngày 15/7/2019, báo cáo Lânh dao UBND Qu.n.
13. Trw&ng hqp ông Lê Van Thi, phw&ng Tan Mai kiln nghj lien quan dIn vic
bi thztôiig, h3 trçt va tái dinh cit cho h5 gia dinh bà Nguyln Thj Kim Chung, phir&ng
Tan Ma! khi thu hi thl!c hin dt an thoát nicác II tii phu-àng Tan Mal.
- Giao Thanh tra Qun kim tra lam rO các nOi dung lien quan dn kin nghj
cüa ông LO VAn Thi, phithng Tan Mai, tham mtru UBND Qun kt 1un và trâ lan
cong dan theo quy djnh.
Thira 1nh Chü tjch UBND Qun, VAn phàng HDND và UBND Qun
thông báo d các dan vj Co lien quan bitt và thrc hin./.
Ncr! nhIn:
- D/c Chü tjch UBND Qun;
- Các dlc PCT. UBND Qun;
b/c
- Chánh VP HDND-UBND Qun;
- Các don vj: TNMT, 1TPTQD, QLDT
Di QLTFXD Do thj, TTQ, Kinh t, Ti.r phap; (dé tili)
- Cong an qun Hoang Mai; (de t/h)
- UBND các phi.rOrng: Mai Dng, Linh Nam, Hoang Lit,
Thong Mai, Thjnh Lit, Djnh Cong; (dê tfl2)
- Cong thông tin din tU;
- Ltm: VT, BTCD. J
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CHU TJCH
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T Vit DUng

