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THÔNG BAO
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Ket 1uin cua dong chi Nguyen Kieu Oanh — Pho Chu t!ch IJBND Qun
tii bui tip cong dan djnh k5' ngày 27/6/2019
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Ngày 27/6/2019, dng chI Nguyn Kiu Oanh - Phó Chü tjch UBND
Qun Co buôi tiêp cong dan djnh k' theo ljch phân cong cüa Lânh do UBND
Qun. Tham dir buôi tiêp cong dan có Lãnh 40 cüa các phOng, ban: Tài nguyen
và Môi tru&ng, Chi nhánh Van phOng dang k dat dai Ha Ni qun Hoàng Mai,
Thanh tra Qun, UBND các phuông Tan Mai, Hoàng Van Thçi, Vinh Hung.
Trong qua trInh tiêp cong dan và nghe báo cáo cüa các don v, dông chI Phó Chü
tjch UBND Qun dã thông nhât kêt 1un nhu sau:
1. Di vó'i ni dung kin ngh cüa bà Trn Thj Tuyt (ông Nguyn
Tun Anh) ti phtrông Thjnh Lift ye cOng tác cp Giy chüng nhn quyn
sir diing dt cho gia dInh bà
- Giao UBND phu?ing Thlnh Lit lam vic vói chü sir diving thira dat ban
dâu va các chit sir diing dat nhn chuyên nhuqng dé lam rô ye vic mua ban, sir
vic chuyên nhuqng, tInh
diing dat; Yêu câu các hO dan có van bàn cam kêt
tring tranh ch.p, khiêu kin và chju trách nhim truóc pháp 1u.t; Báo cáo
LJBND Qun dê nghj thu hôi, hity Giây chirng nhn nêu phát hin có sai sot
trong qua trInh thirc hin.
- Giao UBND phu&ng Thjnh Lit kiêm tra, rà soát các giây tàdo nguii
dan cung cap ho sung, chuyên phOng Tài nguyen và Môi tnrng dê báo cáo
UBND Qun.
2. Di v&i ni dung kin nghj cüa ông Hoàng Van Vinh phtr&ng
bang Liit v vic cp Giy chü'ng nhn quyn sir diing dt cho các hO dan
ti khu tp the CMC
- Giao UBND phiRing Hoàng Lit tiêp nhn, 1p biên bàn bàn giao ho so
tai Chi nhánh Van phàng däng k dat dai Ha NOi qutn Hoàng Mai duài sr
chirng kiên cita các hO dan 4i din khu tp the CMC; Dôichiêu din tIch gitta
giây däng k dat dai vi bàn do dac hin trng thira dat; Phôi hqp vOl phOng Tài
nguyen và Môi truOng, Chi nhánh Van phông dàng k dat dai Ha NOi qun
Hoàng Mai hem tra so 1iu, tiêp nhn và giài quyét ho so theo di'ing quy djnh,
hoàn thành truOc ngày 06/7/2019
- Dôi vOl nhftng ho so có sir sai 1ch din tIch do 4c iOn, UBND phuOng
Hoàng Lit có van bàn báo cáo lam rô, dông thyi tp trung giài quyêt nh&ng ho
so cap Giây chirng then quyên sir dung dat dii diêu kin, hoàn thành trong tháng
7/20 19.
3. Di vOi nOi dung kin ngh cüa ha Nguyn Thj Hãi phirôrng Hoàng
Lit v cOng tác cp Giy chfrng nhn quyên sir diing dt cho gia dInh bà
Giao Chi nhánh Van phông dang k dat dai Ha NOi qun Hoàng Mai chit
ye
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dng, barn sat vic chi do cüa Tng cic Quãn 1 dt dai, UBND Thành ph
trong vic tháo gO khó khan, vithng mc khi thirc hin Van ban so 181/STNMTCCQLDD ngày 09/01/2019 cña S& Tài nguyen và Môi tri.rông. Khi có Van ban
chi dto cüa các Co quan có thâm quyên, Chinhánh Van phông dng k dat dai
Ha Ni qun Hoàng Mai tham muu giãi quyêt ho so cap Giây chirng nhn theo
quy djnh.
4. Di vói ni dung kin nghj cüa bà Nguyn Thj Kim Dung phtrô'ng
Mai Dng lien quan dn vic giãi quyt tranh chp dt dai cüa gia dInh bà
Giao phông Tu pháp chü tn, phôi hqp vii Thanh tra Qun, phông Tài
nguyen và Môi tru&ng, UBND phuing Mai Dng trong vic giâi quyêt vi vic,
báo cáo UBND Qun k& qua thrc hin trong tháng 7/20 19.
5. Di v&i ni dung kin nghj cüa ông Vtro'ng Van Cãnh phu*ng
Djnh Cong lien quan dn phtro'ng an bi thtrô'ng cho gia dlnh khi thi1rc hin
Dir an thoát ntn(rc
Giao Thanh tra Qun khân trrnmg th1rc hin, tham mixu UBND Qun giãi
quyt don cüa cong dan theo quy djnh, báo cáo UBND Qun trong tháng 7/2019
6. Di vol ni dung kin nghj clia ông Nguyn Lirong Vu phirô'ng
Vinh Htrng v vic cp Giy chfrng nhn quyn sü' di.ng dt cho gia dInh
ông
Giao phông Tài nguyen và Môi tnxông kiêm tra, tp hqp day dü các van
bàn, h so do ngui dan cung cap dé kiêm tra, dôi chiêu, tham mini UBND
Qun giái quyêt don khiêu ni cüa cong dan theo quy djnh.
7. Di v&i ni dung kin nghj cüa ông Phim Van Dc (bà Phan Thj
Van) phtrôrng Trn Phil ye vic cp Giy chil'ng nhn quyn sfr dijng dt
cho gia dlnh ông
- Giao UBND phuimg Iran Phü, phông Tài nguyen và Môi trithng tiêp
nhn, giâi quyêt ho so cap Giây chi'rng thin quyên sir ding dat cüa cong dan
trên Ca s& hin trng sir diing dat và ho so dja chInh ducic lixu giü ti phuông
theo dung quy djnh.
- Truô'ng hcip có quyêt djnh diêu chinh dja giói hành chInh, UBND
phuing Trân Phü phôi hçp vJi UBND phu6ng LTnh Nam, Chi nhanh Van
phông däng k dat dai Ha Ni qun Hoàng Mai thc hin vic cap dôi Giây
chirng nhn theo quy djnh
Thira 1nh Chit tjch UBND Qun, Van phOng HDNID-UBND Qu.n thông
báo d các don vj duçic biêt, thirc hin./.pp'
Noi n/i in:
- Chü tjch UBND Qun; Dê
- PCT Nguyen Kiêu Oanh; b/cáo
- Các pliong, dcin vi: TNIMT, TTQ,
Chi nhánh VPDK;
Dê
- UBND các phuàng: Hoãng Lit, thirc
Thjnh Liit, Mai Dng, Djnh Công, hin
Vinh Hung, Trân Phü,
- Cong TTDT Qun;
- Luru VT, VP.

HU TICH
VAN PHONG

Ti Vit Dung

2

