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Ngày 27/8/2019, dng chI Nguyn Kik Oanh - Phó Chü tjch UBND
Qun dã t chirc bui h9p v vic kim diem tiên d GPMB mt so dir an trên
dja bàn Qun. Tham dir cuc hçp có các dng chI là Lânh dao các phông, ban,
don vj: Cong an Qun, Thanh tra Qun, Trung tam Phát trin qu5 dt Qun, Tài
chInh Kê hoch, Tài nguyen và Môi trumg, Tir pháp, Quân l do thj, Chi nhánh
Van phông däng k d.t dai Ha Ni qu.n Hoàng Mai; Chü tjch, can b dja chInh
các phuäng: Thnh Lit, Di Kim; Chü du tu dr an. Sau khi nghe các don vj
báo cáo, dng chI Phó Chü tjch UBNT) Qu.n thong nhât kêt 1un nhu sau:
I. Di vó'i Dir an Khu do thi m&i Thjnh Lit trên dja bàn phu*ng
Thjnh Liit
1. Dông chi Giám dôc Trung tam phát trién qu5 dat Qun chju (I'
trách nhim trixóc UBND Qu.n trong vic chi dao, diêu hành, phân cong giao
nhim v11 và bàn giao h so cho các can b dixcc giao phii trách trong qua trInh
trin khai thirc hin dii an.
2. Chü du tu phi hçTp vói Trung tam phát triên qu dat Qun rà soát,
cung c.p các h so pháp l cho dông chI Trn Huy Hoàng - Phó Giám dc
Trung tam phát trin qu dt Qun d kjp th?i nrn bat, ph%i trách dr an.
3. Di vâi h bà T,?:
- Trên co s& xác nhn cUa Cong an phithng ye qua trInh an &, UBND
phu&ng có van bàn d xut vâi Hi ding bi thung Qun (qua Trung tam phát
triên qu5 d.t Qun) v phucmg an tái djnh cix cho cOng dan, lam co sâ d Trung
tam phát triên qu d.t Qun tham mini, dê xuât.
- Sau khi các don vj thong nht phi.rang an, Chü du ttx phôi hqp vói
UBND phrnmg t chüc lam vic vâi cong dan v phi.rong an bM thu?mg, báo cáo
Hi dng bèii thithng Qun kt qua thirc hin.
4. Di v&i h bà Pham Thj Xuân và Ong Hoàng The Lam: Chü du tu phi
hqp vói UBND phuông Thjnh Lit lam vic vâi cong dan v vic ch.p th4n
phuong an nhn tin tái djnh cix theo giá nhà 11am 2018 truâc khi phê duyt
phuong an.
5. Di vi vic di chuyn duäng day din ha the 0,4kV và Tram bin ap
35kV: Chü du tu hoàn thin h so, chuyn phèng Quán 1 dO thj trithc ngày
01/9/2019 d thm djnh, hoàn thành trong tháng 9/20 19.
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6. DM vói các h phái curng ch thu hM dt: Trung tam phát trin qu dt
Qun chü tn, pMi hc'p vOi the dcn vj có lien quan tip tiic thirc hin quy trInh
cuOng ch thu hM dt theo quy djnh di vâi các h không chp hành, ph& hçip.
Trung hçip phát sinh them các giy t1 v quyn sir diving d.t do cong dn b
sung, Trung tam phát trin qu d.t Qun tham mi.ru Hi dng bi thi.rmg Qu.n
xem xét, diêu chinh phucxng an b sung chInh sáeh cho cOng dan theo quy djnh.
6.1. Di vâi 19 h curng ch dcit 1:
- Di vâi 10 h dã cung cp h sci b sung: Giao Trung tam phát trin qu
dt Qun chü trI, ph& hçp vâi các dcm vi có lien quan kh..n tnrng hoàn thin
h si GPMB theo quy djnh, phê duyt phucing an tnthc ngày 15/9/2019.
- Di vâi các h không hçip tác: Trung tam phát triên qu5 dt Quri chü
trI, phi hçp vth các don vj có lien quan thirc hin cong tác cii&ng ch theo
quy djnh.
6.2. Di véd 11 h cumg ch dçit 2:
D& vói 01 h dã cung cp h so b sung: Giao Trung tam phát trin qu
dt Qun chü trI, pMi hçip vi các don vj có lien quan khân trwing hoàn thin
h so GPM1B theo quy djnh, phê duyt phuong an truóc ngày 15/9/2019.
- Di vOl các h không hçrp tác: Trung tam phát triên qu5 dt Qun chü
trI, phi hçip vOl các don vi có lien quan th1rc hin cOng tác ci.rông ehê theo
quy djnh.
II. Di vOl Dir an Khu tô thj m&i Di Kim trên dja bàn phtrrng
Di Kim
1. Trung tam phát triên qu5 dat Qun chü trI, phôi hçrp vOl phàng Tài
nguyen va Môi truô'ng, UBND phung, Chü du tu và các dcm vj có lien quan
kim tra, rà soát, lam rô co si pháp l trong vic giao dt cho Chü du tir, ph.n
din tIch d.t dâ GPMB, phn din tIch dt dã giao, phn din tIch dt dã xây
dimg cong trInh, các van bàn v vic ch.p thun, cho phép thc hin vic
thOa thun chuyn nhuqng dt sau khi duçic UBND Thành ph giao dt giai
don 1, báo cáo UBND Qun trithc ngày 15/9/2019.
2. UBND phtr?ing rà soát, xác nhn toàn b din tIch d.t Chü dâu tu dã
thOa thu.n nhn chuyn nhtrçing vOi nguri dan, din tIch dat cüa các h dã
thu hi t.i các dir an khác, chuyn Chi nhánh Van phông däng k dt dai Ha Ni
qun Hoàng Mai c1 th%rc hin cong tác däng k bin dng theo quy djnh.
3. Dé,i vOl 14 hO dt nOng nghip dâ ban hành Quyêt djnh cuong ch
thc hin Quyt djnh kim dm bt buOc:
- D& vOl 13 hO dã hoàn thành cong tác kMm dêm: UBND phuOng hoàn
thin h so xác nhn ngun gc d&, chuyn Trung tam phát triên qu d.t Qun
thm djnh và 1p Dr thào phuong an, báo cáo Chü tjch HOi dng bi thir&ng d
thông qua trong tháng 9/20 19.
- Di vâi hO ông Cung Dmnh Du dã chêt: UBND phu&ng lam vic vOl hO
dan v vic Cu ngi.ri di din, báo cáo Trung tam phát tniên qu dt QuQ.n,
phông Tài nguyen và Môi trirng d tham mixu UBND Qun ban hành Thông
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báo thu hM d.t diu chinh theo quy dnh.
4. Di vâi 12/28 h gia dInh chInh sách dã Co thông báo thu hôi dat, my
nhien chua dam báo v cong tác quy chü: UBND phithng to chüc lam vic vâi
các h, báo cáo Trung tam phát triên qu5 dat Qun, phOng Tài nguyen và Môi
tru1ng d tham muu UBND Quan ban hành Thông báo thu hôi dat diêu chinh
theo quy djnh.
5. Di vi 5 h có sir chng ln din tIch vi phân dat cong do UBND
phuäng quán 1, dã hoàn thành cong tác GPMB: UBND phuàng hoàn thin ho
so GPMB d chuyn Trung tam phát trin qu dat Qun, phOng Tài nguyen và
Môi truäng thm djnh, tham miiu UBND Qun ban hành Thông báo thu hôi dat
theo quy djnh.
6. D& vâi 02 h dâ chat dà &rcic phOng Tu pháp huàng dan trong vic cü
ngu1i di din: UBND phu?mg kMn truong hoàn tbin ho so dé chuyên Trung
tam phát trin qu5 dt Qun, phOng Tài nguyen và Môi tri.rmg thâm djnh, tham
mu'u UBND Qun ban hánh Thông báo thu hôi dat theo quy dnh.
7. Dii vâi 02 h (Cung Th Qut và Cung Van Khiêm dàchêt) dà ducc
S& Tài nguyen và Môi trung k h so giao môc bô sung: Chü dâu ti.r phôi hçip
vi UBND phu&ng hoàn thin h so d chuyn Trung tam phát triên qu5 dat
Qun, phOng Tài nguyen và MOi tru&ng thâm djnh, tham muu UBND Qun ban
hành Thông báo thu hi Mt diêu chinh theo quy djnh.
8. Di v&i 141 hO Mt a cO vir&n, ao 1in k dâ tr chuyn m11c dIch sang
lam nhà a: phOng Tài nguyen và Môi trixông chü trI, phôi hçip vOi UB
phtr?ing, Chü Mu tix rà soát 1.i v h so pháp 15', báo cáo UBND Qun t
ngày 15/9/2019.
9. Di vâi phn din tIch dat do truang Dti bce Thäng Long da
quàn 15': Trung tam phát trin qu5 Mt Qutn phôi hçip vOi phOng Tài nguyêr
Môi truàng, phông Quãn 15' do thj chü dng lam vic vói Sä Tai nguyen và;
truang v vic xác djnh thông tin quy hoach và chü trucing triên khai d an.
10.Di vâi vic diu chinh quy hoach lien quan den ngô 168 Kim Giang:
phOng Quân 15' dO thj chü dng lam vic vâi S& Quy hoach Kin trOc dê sam có
kMn v thông tin quy hoch, lam co s& dê báo cáo UBND Thanh ph
quyt djnh trong vic ma rng tuyn du&ng.
11. Di vOi 02 hO ông Cung DInh D.0 và bà Nguyn Thj Kim HMn
5i dicing Mt sai vj tn duçic giao: UBND phuang chü trI, phôi hqp vâi Chü Mu
ti.r, Trung tam phát tnin qu Mt Qun xác djnh rô ranh giâi, m& giOi duçrc giao
Mt cña các hO, phn din tIch dà thOa th4n chuyn nhugng th1rc hin Dir an,
kiên quyk thirc hin thu hi dAt, cusng ch nu Cong dan c tInh lam trái
quy djnh cüa pháp 1ut. Truang hçip có sr chông lan diOn tIch phâi báo cáo
UBND Qun de chi do giãi quy&, xü 15' düt dim d dam báo quyn lçii cüa
nguài dan. Tip tic trin kbai dir an di vOi phn din tIch Mt không lien quan
dn các hO trên.
12. Di vâi cong tác di chuyn mO: UBND phumg phi hqp vai

5'
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Chü du tu tip tiic tuyên truyn, vn dng các h dan di chuyn m; Chü du tu
có trách nhim h trcl kinh phi di chuyn m theo thu câu cüa nguii dan.
13. Hi dng bM thuông kim tra, rà soát 1i các phân vic cii the
phài thirc hin; Kin toàn lai thành vien Hi dng, phn d.0 hoàn thành cong tác
GPMB Dr an trong nàm 2019.
Thüa 1nh Chü tich UBND Qun, Van phông HDND-UBND Quan thông
báo d các dan vj duçic bit, thirc hin./. "
CHU TECH
vAN PHONG

Noinhn:
- Chü tich UBND Quân; D
- PCT Nguyn Kiu Oanh; b/cáo
- Các phOng, don vj: TTQD, QLDT,
TNMT, TCKH, ITQ, TP, BQLDA;
- UBND các phtthng: Yen S&, Thjnh Lit; th?c
hin
- Chü dâu tir;
- Cong TTDT Q4n;
- Luu VT, VP.

Hoàng Thj Lê
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