UY BAN NHAN DAN
QU4N HOANG MAI

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tty do - Hinh phüc

So: 22,10/TB -UBND

Hoàng Mai, ngày 06 tháng 8 nám 2019

THÔNG BAO
•A
Ket 1uin cua dong chi Nguyen Kieu
Oanh - Pho Chu tch UBND Qumn
A
A
ye cong tac dau gia quyen sir diing dat o DNV3
trên dja bàn phirô'ng Hoàng Van Thii
A

A

A

A

•,

A

Ngày 05/8/2019, dng chI Nguyn Kiu Oath - Phó Chü tjch UBND Qun
dA lam vic vâi các dan vj ye cong tác dâu giá quyên sr dicing dat ô DNV3 trên
dla bàn phuorng Hoàng Van Thii. Tham d cuc h9p Co Lnh dao các phOng,
dan vj: Tài chInh Kê hoach, Quàn 1 do thj, Ban Quân 1 dr an f)âu tu xây dmg
Qun, Trung tam phát triên qu5 dat Qun, Tài nguyen và Môi tnrOng, Lânh dao
UBND phung Hoàng Van Thu. Sau khi nghe các dan vj báo cáo và phát biêu
kin, dông chI Phó Chü tjch UBND Qun dã thông nhât kêt 1un nhu sau:
1.Giao Trung tam phát triên qu5 dat QuQntham muu UBND Qun Quyêt
djnh kiin toàn thành viên TO giám sat dâu giá quyên s1 dirng dat trên dja bàn qun
Hoàng Mai và Ké hoach chi tiêt dâu giá quyên sü ding dat ô DNV3 trén dja bàn
phu?mg Hoàng Van Thii, hoàn thành tru&c ngày 10/8/2019.
2. Giao Trung tam phát triên quç' dat Qun phôi hqp vói các phông, ban,
dan vl có lien quan tham mi.ru UBND Quan xây drng phuang an dâu giá ô dat
theo quy djnh, hoàn thành truóc ngày 10/8/2019.
3. Giao Trung tam phát triên qu5 dat Quan chü trI, phôi hçp vâi Ban
quàn 1 dir an Dâu tu xây dixng Quan, UBND phuông hoàn thin ha tang k5 thut
ô dat theo quy djth.
4. Vê vic xác djnh iai giá kh&i diem: Trung tam pháttriên qu5 dat Qun
phOi hcrp vâi phOng Tài nguyen và Môi tnnmg, Tài chInh Kê hoch kiêm tra lai
vevic chi dnh dan vj tu van giá, dong thM tham muu vic xác djnh lai giá kh&i
diem lan han hoc bang müc giá dà ducrc Thành phô phê duyt cho dan vj tiling
dâu giá ô DNV2 phuang Hoàng Van Thi, báo cáo UBND Qun két qua thc
hin truâc ngày 15/8/20 19
Thüa 1nh Chü tjch UBND Qun, Van phOng HDND-UBND Qun
thông báo dê các dan vj duqc biêt, thirc
a

Noi nhçIn:
- Chü tjch UBNDQuân; D
- PCT Nguyen Kiêu Oath; b/cáo
- Các phong,ban: Tu pháp, TNMT,
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