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Ngày 05/8/20 19, dng chI Nguyn Kiu Oath - Chü tjch UBND Qun dâ
to chirc buôi h9p ye vic kim dim tin d GPMB mt s dr an trên dja bàn
Qun. Tham dir cuc hQp có các dông chI là Lath dao các phông, ban, don vj:
Cong an Qun, Thanh tra Qun, Trung tam Phát triên qu dt Qun, Tài chInh
Kê hoach, Tài nguyen và Môi tnthng, Tu pháp, Quãn l do thj; Chü tjch, can b
dja chInh các phu&ng: Yen Sâ, Thjnh Lit; Chü du tu dir an. Sau khi nghe các
don vj báo cáo, dng chI Phó Chü tjch UBND Qun thng nht kt lun
nhix sau:
I. Di vó'i Dir an Khu do thj mói Thlnh Lit trên dja bàn phirbng
Thnh Liit
1. Yêu cu UBND phithng, Cong an phuông Thjnh Lit khn truclng
xác than lai vic an & di vâi h bà Büi Thj T theo quy djnh, hoàn thành truâc
ngày 10/8/2019 (chm muon tin d thirc hin duçic nêu trong Thông báo s
2019/TB-UBND ngày 17/6/2019 cüa UBND Qun, trách thim thuc v Cong
an phu&ng, UBND phu&ng Thjnh Lit).
2. Di vói h bà Xuân: Trung tam phát trin qu5 dt Qun phi hqp vâi
Chü du tu chü dng lam vic v&i S& Xây dçmg v giá nhà tái djnh Cu nam
ca s&ip phuang an bi thu&ng cho cong dan theo quy djnh;
2018, 2019
Phi hqp vâi các dan vj có lien quan t chüc bt thäm nhà tái djnh cu cho cong
dan và 1p phucing an bM thu&ng theo quy djnh, hoàn thành trong tháng 8/20 19.
3. Di vói vic di chuyn du&ng day din ha th 0,4kv và Tram bin áp
35kV: Chii du tu thc hin vic chi djnh dan vj thâm tra, lam ca s& d chuyên
phông Quân i do thj thm djnh, hoàn thành trong tháng 8/20 19.
4. Di vâi các h phãi cuông ch thu hi d.t:
- Hi dng bi thu&ng thông qua v nguyen tc di vOi 10 h gia dInh, cá
nhân dà kt thüc cong khai phuang an d thão. Trung tam phát triên qu dat
Qun có trách thim phi hçp y&j các dan yj có lien quan d hoàn thin phuang
an theo quy djnh.
+ UBND phix&ng chju trách nhim cong khai, dan chü, minh bach và
chInh xac ye chU scr ding dat, xác nhn din tIch và nguOn gôc dat, th&i diem sir
diing dat, các cong trInh tài san trên dat và tInh chInh xác th&i diem xây dirng.
+ Cong an phuäng xác nhn nhan h khâu cüa các h, qua trInh an &, tInh
trng an & cüa các h gia dInh Co dat nàm trong clii giâi GPMB d an, dam bào
lam
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dung quy djnh và chju trách nhim tnrâc pháp 1ut và UBND Qun v tInh
chmnh xác cüa 11mg tnr1ng hqp xác nhn.
+ Phông TNIMT chju trách nhim tInh chInh xác trong cong tác thâm djnh
vic xác then nguôn gôc dat, vj trI thira dat.
+ Phông QLDT chju trách nhim tInh chInh xác ye áp d1ing chInh sách
bM thithng, h trçl di vài phân cong trInh tài san trên dat.
+ Phông Kinh tê chju trách nhim tInh chInh xác ye cay côi hoa màu,
san luqng nuôi trng thüy san trên dat (neu co).
+ Phông TCKH chju trách nhim tInh chInh xác ye chInh sách den bü
GPMB, d xuât các truông hqp phâi np nghTa viii tài chInh ye dat khi duçic
boithung.
+ ChU dâu ti.x chju trách nhim ye tInh chInh xác trong cong tác xay drng
phixong an bôi thu?mg, h trg và tái djnh cu khi xây drng phumg an.
+ Trung tam phát triên qu5 dat Qun chju trách nhim kiêm tra, rà soát
toàn b phucmg an, chInh sách bôi thu&ng, h trçi và tái djnh cu cüa 11mg
tru&nghqp.
- Di vâi 05 h dã phôi hçip nhung không cung cap duçic dày dü các giây
11r v quyn sü diving dt: UBND phithng phôi hcip vói Cong an phu&ng miii lam
vic vói 11mg tru?ng hçip mua ban d kim tra, xác minh thông tin, báo cáo k&
qua thimc hin truóc ngày 15/8/2019
- Trung tam phát trin qu5 dt Qun thu trI, phôi hqp vâi Thanh tra Qun,
UBND phix&ng tham miru UBND Qun van bàn trâ Ru kin ngh cüa cong dan
theo quy djnh, hoàn thành trirâc ngày 10/8/2019.
- Di vâi cong tác di chuyn m: UBND phirung phi hçup v&i ChU du tu
lam vic v&i ngithi dan v vic có van bàn cam kt t1r di chuyn m, lam cci s&
d 1p phucing an h trçu di chuyn theo quy djnh.
- Trung tam phát triên qu5 dat Qun chü trI, phôi hçup vâi các dan v Co
lien quan kiêm tra, rà soát 1i v trInh tir, thu tic, ho sa pháp l di vâi các h
cuOng chvàiihfrng vn dê cOnvuàng m&c dê báo cáo, xin kin chi do cua
UBND Quan, Thành ph6, dam bão hoàn thành cong tác curng ch thu hi dt
trong tháng 9/2019.
II. Di vói Dir an xây diyng Van phông lam vic, giao djch, giri thiu
san phm và kho chfra hang trên dja bàn phu*ng Yen S&
1. DOi vâi 26 h dâ có Quyêt djnh phê duyt phuong an, Quyt djnh thu
hi dt nhirng chua nhn tin, bàn giao mt bang: T cong tác GPMB phixng
phi hcup vâi Chü du t'tr, Trung tam phát trin qu5 dt Qun ti chuc yân dng,
tuyên truyn các h chap hành nhn tin yà bàn giao m.t bng, báo cáo UBND
Quan két qua thrc hin trong tháng 8/20 19.
2. D,i yOi 125 h dã kt thuc cong khai phuong an dr tháo: Chu du tim
hoàn thin phucung an dê Trung tam phát triên qu5 dat Qun yà các thành yien
Hi dông bi thirmg thm tra theo quy djnh, hoàn thành trurc ngày 10/8/20 19.
3. Dé,i vâi 03 h dã t chüc ctrông ch thirc hin Quy& djnh kim dm bt
buOc: Chü du tim phi hçup yój UBND phu?mg hoàn thin h sci xác nhQn ngun
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gc dat, chuyn Trung tarn phát trin qui dt Qun thm tra theo quy djnh, hoàn
thành truâc ngày 10/8/20 19.
4. Di vói 01 h không xác djnh ducic dja chi cii th, dà däng thông tin
trên Báo Nhân dan 03 s lien tip: Trung tarn phát triên qu dt Qun phi hcip
vâi phông Tài nguyen và Môi trixông, UBND phuông, Chü dâu tu tiép tiic thc
hin quy trInh GPMB theo quy dnh.
Thüa 1nh ChU tjch UBND Qun, Van phông HDND-UBND Qun thông
báo d các dcm vj thrqc bit, thrc hin./. j"
TL. CHU TECH
l " vAr PHONG

Noinhn:
- Chü tjch UBND Qun; D
- PCT Nguyen Kiôu Oath; b/cáo
- Các phông, dun vi: 1TQD, QLDT,
TNMT, TCKH, TTQ, TP, BQLDA;
De
- UT3ND các phumg: Yen S&, Thjnh Lit; thirc
hin
- Chü dâu tr;
- Cong TTDT Qun;
-LuuVT,VP.

T Vit Dung

3

