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Ngày 02/8/2019, dng chi Nguyn Kiu Oanh - Chü tjch UBND Qun cIA
t chirc bui hQp v vic kim dim tin dO GPMB mOt so dir an trên dja bàn
Qun. Tham dir cuOc h9p Co CáC dng chi là LAIIh dao các phông, ban, dan vj:
Cong an Qun, Thanh tra Qun, Trung tam Phát trin qu5 dt Qi4n, Tài chInh
K hoach, Tài nguyen và Môi tnthng, Tu pháp, Quán l do thj, BQLDA DTXD;
Chü tjch, can bO dja chInh các phithng: Tan Mai, Hoàng Lit. Sau khi nghe các
dan vj báo cáo, dng chI Phó Chü tjch UBND Qun thong nh.t kt lu
nhu sau:
I. Di vri Diy an GPMB và tu b& ton to di tIch chüa Set khu vtyc I
trên dja bàn phu*ng Tan Mai
1. Ban quân l dir an Du tu xây dirng Qun chü trI, phôi hçTp vâi
Trung tam phát trin qu dt Qun, phông Tài nguyen và Môi trithng, VAn hóa
và Thông tin, UBND phuing Tan Mai và các dan vj CO lien quan rà soát lti
toàn bO ca s& pháp l thirc hin dir an, tham muu UBND Qun vn bàn báo cáo
HDND Qun, UBND Thành ph v vic diu chinh, bô sung mOt s thông tin
lien quan dn din tIch GPMB vA din tIch tu b, ton tao chia trong Nghj quyt
cüa HDND Qi4n và các Quy& djnh phê duyt cUa UBND Thành ph&
2. Di vâi phn vn xA hOi hOa d xây dirng chüa: UBND phu&ng Tan
Mai chü trI, ph& hqp vái phOng Tài chmnh k hoach hithng dn nhà Chüa trInh
tir, thu tiicthirc hiniheo quy djnhngay tü nhftng bixàc ban d&u trin khai.
3. Di vói h suk thut thi'ra Mt cUa 26 hO: Trung tam phát triên qu Mt
Qun ph& hcp v&i phOng Tài nguyen và Môi tru?ing, Ban quân l dir an D&u tur
xây dimg Qun, UBND phithng Tan Mai kim tra, lam rô sé,
v kIch thithc,
hInh th, din tIch, vj tn cüa các hO hin nay so vói s
tü nhitng giai doan
trtróc day cO trüng kh&p không, báo cáo UBND Qun k& qua thirc hin trurâc
ngày 15/8/2019.
II. Di v(ri Dir an khuôn viên chña Pháp Van trên dja bàn phirông
Hoàng Lit
1. HOi dng bM thithng thông qua 05 phiiang an chi tiêt cüa 05 hO gia
dInh, cá nhân cIA kt thuic cong khai theo quy djnh.
- UBND phithng chju trách nhim cong khai, dan chü, minh bach và
chInh xác ye chU sü diing dat, xác nhn din tIch và nguôn gôc dat, thii diem sir
diing dat, các cong trInh tài san trên dat và tInh chinh xác thii diem xây dirng.
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- Cong an phu&ng xác nhn nhân h kh.0 cüa các h, qua trInh an a, tInh
trng an a cüa các h gia dInh có dat näm trong chi giâi GPMB dir an, dam bão
dung quy djnh và chju trách nhim truórc pháp 14t và UBND Qun ye tInh
chmnh xác cüa tirng tnrang hçip xác nhn.
- Phông TNMT chju trách nhim tInh chmnh xác trong cong tác thâm djnh
vic xác nhn nguôn gôc dat, vj trI thira dat.
- PhOng QLDT chju trách nhim tInh chInh xác ye áp dimg chInh sách
bôi thi.ring, ho trçl dôi vai phân cong trInh tài san trên dat.
- Phông Kinh tê chju trách nhirn tInh chInh xác ye cay côi hoa màu,
san 1ixcng nuôi trông thüy san trên dat nêu co).
- PhôngTCKH chju trách nhim tInh chInh xác ye chInh sách den bü
GPMB, dê xuât các tru&ng hqp phãi np nghTa vçi tài chInh ye dat khi diiçic
bôithix?mg.
- ChU dâu tu chju trách thim ye tInh chInh xác trong cong tác xay dirng
phuang an bôi thuang, ho trçr và tái djnh cix khi xây dirng phucmg an.
- Trung tam phát triên qu5 dat Qu.n chju trách nhim kiêm tra, rà soát
toàn b phucrng an, chInh sách bôi thtx&ng, ho trcl và tái djnh cix cüa tüng
tnrng hqp.
2. Trung tam phát trin qu5 d.t Qun chju trách nhim truâc Chü tjch Hi
dng bôi thi.thng, UBND Qun ye vic cIA báo cáo day dü ho sci ngun g& Mt
cüa h bà Tr.n Thj Qu dê xin chInh sách tháo gc cüa UBND Thành ph
Thi'ra 1nh Chü tjch UBND Qun, Van phông HDND-UBND Q4n thông
báo d các don vj duçic biêt, thc hin./.9, '/
No'inhin:
- Chü tjch UBND Qun; Dé
.x Oanh; b/cao
- PCT Nguyen Kieu
- Các phông, clan vi: TTQD, QLDT,
TNMT, TCKB, TTQ, TP, BQLDA;
- UBND cacphtrng: Tan Mai,Hoàng Lit; thuc
hin
- Cong TTDT Qun;
- Luu VT, VP.
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