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THÔNG BAO
Kt 1nn cüa d1ng chI Nguyn Quang Hiu - Chü tjch IJBND qun
bang Mai ti bui h9p kim tra tin d cong tác GPMIB mt s dir an trên
dja bàn Qun ngày 23/8/2019
Ngày 23 thong 8 nm 2019, dng chi Nguyn Quang Hiu - Chü tjch UBND
qun Hong Mai dã có bui hpp kim tra tin d cong tác GPMB Dir an Khu nhà & hn
hçip cao tng djch vii tti 0 dt C11/CCKV1 và C11/ODK1 phu&ng Yen S& và Dir an
Nba & Vn phông B cong an phu&ng Dnh COng. Tham dr bui lm vic có các Dng
chi PCT UBND Quân: Nguyn Kiu Oanh (Ni dung 1), D Thanh Tiing (Ni dung 2)
và Unh do các phông, ban, don vj: Trung tam PTQD, phông Quin l Do thj, Thanh Ira
Qun,Tài nguyen và Môi tmèng, Tãi chmnh k hoch, Tu Pháp, VP, các Chü tch
UBND phu&ng: Yen S&, Dnh COng, các Chü du tir dr an: Cong ty CPDT và PT Hoà
Binh; COng-ty CPDT và TM Trung Yen. Sau khi nghe kin cüa các Phó chü tjch
UBND Qun và báo cáo cüa các don vi, dng chI Chü tjch UBND Qun dA thng nht
kt luàn nhu sau:

-

1/ V GPMB cüa Dir an Khu nhà & hn hçrp cao tang djch vii ti ô &
C11/CCKV1 và C11IODK1 phirô'ng Yen S&:
Vê chü truong dâu ti.i dr an dã du'qc các cap có thàm quyên có quyêt djnh chap
thun. Do 4y, phái thrc hin nghiêm the, dóng quy djnh pháp 1t và chü trtro'ng dâu ttx
dA disçc phê duyt. Theo báo cáo cüa các don vj, Cong ty CPDT và PT Hoà BInh là don
v có trách nhim trong cong tác phôi h9p GPMB và np ngân sách ding quy djnh. Kêt
luân:
•Dôi vó'i din tIch 288,4m2 có cong trmnh lan chiêm cüa 33 h gia dInh: Yêu câu
phông Tu pháp chü tn phôi hcp càng Tài nguyen Môi tnrô'ng, Trung tam phát triên qu
dat qun, UBND phu&ng Yen S&, Di YITTXD Do thi Qun và các don v có lien
quan 1p ho so xCr 1 vi phm diing quy djnh hânh chInh trong linh virc dat dai hoàn trá
lai nguyen hin trng ban dâu và báo cáo cap có thãm quyên bàn giao dat cho Chü dâu
ti.x thçrc hin dir an. Hoàn thành trong tháng 9/2019.
• DOi vói 242,6rn2 dat giàn dan mt duông Nguyn Tam Trinh: giao UBND
phu&ng Yen S& phôi hçip phông Tài nguyen và Môi tnl&ng, Trung tam PTQE) kim tra,
rà soát 1i ye thông báo thu hOi dat theo chi dto cüa UBND Thành ph d có sr thng
nhât trong cOng tác GPMB, vn dng ngu&i dan chap thun trong cong tác GPMB và
xay diing phuong an botthinigho trçl ngu'ôi dâMheo quy diih.

• 2/ V GPMB cüa Dir an Nhà & Van phông B cong an phu'ô'ng Djnh COng:

•Giao Dông chiPCT IJBND Qun - Do Thanh Thng chi do thc hin các cong
tác GPIMB và 1p báo cáo UBND Thành phô theo dáng quy dinh trong tháng 9/2019.
•Yêu câu Trung thm PTQD chü trl càng Phông Tài nguyen Môi tnrông, UBND
phuô'ng Djnh Cong tong hçrp so lieu d1r thào báo cáo tong the khu dçr an liha bao gôm
Ca dir an Nba Van phông B cong an và báo cáo PCT TJBND Qun - Do Thanh Thng
tru*c 27/8/2019.
Thra 1nh Chü tjch UBND Qun, Van phông HDND và UBND Qun
thông báo dê các dan vj có lien quan biêt và nghiêm tüc thirc hin./.
Noinhân:
- Die Chü tich UBND Qun;
- Các Die PCT.UBND Quãn: Nguyen Kiêu b/c
Oanh; D ThanhThng;
- Chánh VP HDND-UBND Quân;
- Các don vj: phOng TP,QLDT, TNMT,TCKH, Thanh tra
Qun, TTPTQD, Di Quãn 1 TTXD do thi; (dé thyc hin)
- UBND các phiiO'ng: Yen S&, Djnh Cong; ('de thy'c hin,)
- Cong thông tin din tir;
- Luu: VT, BTCD.

2

TL. CHU T!CH
H VAN PHONG

T Vit Dung

