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Hoàng Mai, ngày 0/f thángnám 2019

THÔNG BAO
Ket 1un cua dong chi Do Thanh Tung- Pho Chu tjch TJBND quin
ti cuc h9p kim dim tin d GPMB mt s diy an trên aja bàn Qun
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Ngày 26 tháng 6 nm 2019, dng chi D Thanh lung - Phó Chü tjch
UBND Qun,, Chü tch Hi dông BT, HT & TDC Qun dà chü trI cuc h9p
kiêm diem tiên d) mt so dir an trên dja bàn Qun. Tham dij cuc h9p có các
dorn vj: Trung tam PTQD, Quãn l Do thj, Tài nguyen và Môi tnrông, Kinh tê,
Tu pháp, Tài chInh Ké hoach, Thanh tra, BQLDA DTXD; lânh dao UBND các
phu?ing: Tan Mai, Djnh COn, Yen Sâ, Mai Dng, Hoàng Van Thi,
Hoàng Lit, Vinh Hung và chü dâu tu.
Sau khi nghe Trung tam PTQD, UBND phung, các phông, ban, don vj
báo cáo, dông chi Do Thanh Thng - Phó Chü tjch UBND Qun, Chü tjch
Hi dông BT, HT & TDC Qun dâ kêt 1un nhu sau:
1.Di vói trtrôiig hyp bà Nguyn Thj Kim Chung thuc di an thoát niró'c
nhám cãi thin môi trtrông Ha Ni - dtr an II trên dja bàn phirông Tan Mai
Thng nht thông qua dr thão Phucing an cUa bà Nguyn Thi Kim Chung vfri
phuong an BT, HT là 0 dOng. Giao Trung tam PTQD thU fri cling phông Tài nguyen
và MOi tnthng tham muu UBND Qun quy trmnh hUy Quyêt djnh cUa UBND Qun
ye vic phê duyt phuong an BT, HT dOi vói bà Nguyen Thj Kim Chung trirâc day
theo diing quy dnh, th&i gian hoàn thành trong tháng 7/2019.
2. D& vói kin ngh cüa bà Nguyn Thi Ltrqng thuc di an thoát niró'c
cãi thin môi trtr&ng Ha Ni, dir an II trên dja bàn phir?rng Djnh Cong
Giao Trung tam PTQD chU tn cing các phông: Tài nguyen và Môi trung,
Tu pháp, Quàn 1 DO thj, UBND phung Dinh Cong rà soát ho so, báo cáo lai
Hi dOng BI, HT & TDC trithc ngày 15/7/2019.
3. Di vói 221 phtroiig an thiyc hin di an Bãi d xc sinh thai ti phtr?rng
Yen S&
Thng nht thông qua 221 phixorng an dã k& thUc cong khai thirc hin dr an
Bäi dO xe sinh thai ti phuông Yen S&. Giao thing tam PTQE) hoàn chinh ho sci,
phuong an timnh Hi dông BT, HI, TDC phé duyt trwóc ngây 05/7/2019, chuyên
ho sa ye phông Tài nguyen và MOi trung d tham muu Quyêt djnh thu hôi dat,
Quyêt djrih phê duyt phuong an BT, HT tru'ác ngày 10/7/2019.
4. Di vói dir an dirông Tam Trinh trên dja bàn Qun
4.1. Trên dja bàn phwô7lg Mai D3ng:
- Di vri 19 truông hcip pht.thng dã xác nhn ngun g& d.t, 03 tru&ng hcrp có
GCN QSD dat và 04 chrc (den Ba Cay, dinh Mo Tao, Ngãn hang NNPTNT,
Cong ty Dt maX): Trung tam PTQD 1p dir thào phuong an BT, HT& TDC báo cáo
thông qua Hi dOng BT, HT &TDC trzthc ngày 0 5/7/2019.
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- Di vói 20 trtràng hcip chi.rahoãn thành xác nhn ngun gc Mt: UBND
phing tp trung xác nhn nguôn gôc dat chuyên Trung tam PTQD l.p dir tháo
phi.rang an BT, HT& TDC báo cáo thông qua Hi dông BT, HT &TDC tru'ó'c ngày
12/7/2019.
- D& vó'i 29 truông hçip chixahoàn thành xác nhn ngun gc dt: UBND
phu&ng tp trung xác nhn nguôn gôc dat chuyên Trung tam PTQI) 1p d thào
phrnng an BT, HT& TDC báo cáo thông qua Hi dông BT, HT &TDC trwác ngây
15/7/2019.
4.2. Trên tija bàn phu'&ng Hoàng Van Thi:
UBND phuàrng khn truang hoàn thành xác nhn ngun gc d.t chuyn
Trung tam PTQD dé 1p dr tháo phrnmg an BT, HT, TDC báo cáo Hi dông BT,
HT& TDC dôi vói 20 trirông hqp xong tru'ó'c 05/7/2019, 20 tnrô'ng hqp xong trwóc
12/7/2019.
4.3. Trên a'ja bàn phwimg Yen SÔ:
- Di v&i 11 h chua cung cp duçrc phi&i thu: Trung tam PTQD l.p dir tháo
phuong an BT, HT& TDC dé cong khai theo quy djnh.
- D& vói 110 h doin t duô'ng vào khu du giá dn dung Vãnh dai 3:
Trung tam PTQD tp trung 1p dir tháo phuing an BT, FIT, TDC báo cáo H)i dông
BT, HT& TDC 30 phuo'ng an fru'ác ngày 05/7/2019; 30 phixang an tiêp theo
tru'ác 12/7/2019.
5. Di vói các dir an: trtrô'ng MN bang Liit, Tb bang Lit, THCS
bang Liit, MN Vinh Hu'ng, Til Yen S&, TIICS Yen S&
Phé bInh Ban qun 1 dir an DTXL) Qun dä chua chü dng phéd hçip v&i các
phông, ban, don vj lien quan thrc hin cong tác GPMB các dir an. Yêu c&u dng chi
Giám dôc Ban quãn1 dir an Dlxi) Qun tp trung rà soát cong vic, b trI
can b có nng 1rc dê day nhanh tiên d thirc hin theo kê ho?ch dâ phê duyt và
chiu trách nhim tnróc lãnh d?o UBND Qun ye cong tác GPMB các d%r an.
Thüa1nh Phó Chü tjch UBND Qun, Vn phông HDND và UBND Qun
thông báo dê các don vj có lien quan biêt và to chrc thirc hin./.

Noi nh2n:
- Thuing trxc Qun üy,
- B/c Chü tjch UBND Qun;
(de báo cáo)
- B/c Do Thanh Thng - PCT. UBND Qun
- Các don vi: U PTQD, QLDT, TNMT, Tu phap, TCK}I
Thanh tra Qun. KT, BQLDA DTXD, VP;
- UBND các phuôTig: Tan Mai, Bjnh Cong, Yen S&,
Mai DQng, Hoang Van Thii, Hoàng Lit, VTnh Hung;
- Ctng thông tin din ti'r;
- Ltru: VT.
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