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Hoàng Mai, ngày/ tháng 8 nàm 2019

THÔNG BAO
Kt 1nn cila dung chi Nguyn Quang Hiu - Chü tjch UBND qun
Hoàng Mai ti buui tip cong dan ngày 29/8/2019
Ngày 29 tháng 8 nàm 2019, dung chI Nguyn Quang Hiu - Chü tjch UBND
qun I-bang Mai d có bu6i tip cong dan dnh ks', tong so lucit tiêp ('06 hçrt/08
cong dOn,). Tham dir buui tip cong dan có Lanh do các phông, ban, don vj:
Ban Tip cong dan, Thanh tra Qun, Tài nguyen Môi truYng, Trung tam Phát triên
qu dat, Chi nhánh VPDKDD Ha Ni qun Hoàng Mai, Di Quãn 1 TTXD Do thj,
Lãinh dao UBND các phung: Tixcng Mai, Tan Mai, Thjnh Lit, Hoang Van Thii.
Tii buM tip cong dan, dng chI Chü tjch UBND Quan yeu cu Ban Tip cong
dan báo cáo kt qua các vi vic và cong tác tham muu theo danh sách d nghj Lanh dao
UBND Qun tip ngày 29/8/20 19. Sau khi nghe Ban Tip cong dan báo cáo, dông chI
Chü tjch UBND Qutn chi dto:
- (___-,,
- Phé bInh Ban Tiêp cong dan Qun tuy d thirc hin cong tác don dôc giai//'
quyêt don va cac vu viêc nhung chua thuc hiên viêc tham muu Lanh dao Quan
ly cac phong, ban, don vi châm thuc hiên ctc nhiêm vu duoc giao theo y kjên chi dao CU \ j
Thu?mg trirc Quan Uy va Lanh dto U1ND Qun. Yêu cu Ban Tip cOng dân\\'
nghiCm tuc, tiêp tuc sat sao cac cong tac tiêp cong dan nêu cac don vi châm tiên do
thirc hin xir 1 các vi,i vic thI Ban Tip cong dan báo cáo Lanh dao Quan, xin
kin chi dio Va tham muu phê bInh.
Yêu cu các phông ban, don vj va UBND 14 phung nghiêm tüc thirc hin
cOng tác tip cong dan, xr l don thu va phui hçip cht ch vâi Ban Tip cong dan
theo dung quy djnh:
Trong qua trInh tip cong dan, sau khi nghe báo cáo, kin tham muu cüa
các don vj, dung chI Chü tjch UBND Qun d kt lun nhu
L Tru'ôwg hp'p ông Nguyn Anh Ta, phu'&ng Tu'o'ng Mai kiln nghj gidi quylt
n5i dung khilu nzi lien quan dIn vic cp Giy c/iá'ng n/,In QSD dt ciw gia dinh
ông 4zi p/i wà'ng Two'ng Mai.
- Phê bInh phông Tai nguyen Môi tnrOng và Thanh tra Qun, chua kjp th?ñ tham
mini UBND Qutn giãi quyêt khiu nai cüa cong dan.
- Giao Thanh tra Qun chU trI cUng các don vj có lien quan lam vic vâi
cong dan, rà soát toan b các nOi dung khiu nai, kin nghj cüa Ong Nguyn Anh
Till va bà Nguyn Thj Mo (h có cUng khuôn vien khu dat vài Ong Tü), lam rO
thâm quyên cap Giây chirng nhan quyn sir diing dat, báo cáo Lanh dto UBND
Quan kt qua giái quyt lam can cr xem xét cp Gity chüng nhtn quyn 51r dimg
dat cho các h dan, néu vuçt thm quyn tham mixuUBND Qun báo cáo UBND
Thành pM và SO' Tài nguyen Môi trtxng, hoãn thành xong trong tháng 9/20 19.
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2. Tnu'ô'ng llQp ông Cao Throng Dá'c, Kiihi Tiln Xuân, Nguyen Bong Mcmli,
p/uu'ô'ng Tan Mai kiEn nglij giái quylt vic bá tn' nhà tái ttjnh cii', 1,3 1r9 tiên tçim
cit va 41p plurting an bi thithng GFMB c/jo các 1i dan (Dir an xây dyl'ng du'ô'ng
2.5, pluthng Tan Mai)
- Phê bInh Trung tam Phát trin qu5 d.t khong thirc hin theo Thông báo s
2047/TB-UBND ngày 28/6/20 19 cüa UBND Qun.
- Giao Trung tam Phát trin qu5 dt rà soát tht cã các h s v nhà tái djnh Cu
và các h sci lien quan dn khiu nti, kin nghj cüa các h dan, báo cáo dng chI ChU tjch
UBND Qun và dr thão van ban trã 1i chi ti& cho cong dan theo dung quy djnh
pháp 1ut.
- Giao Trung tam Phát trin qu5 dt rà soát các ni dung ti kt 1un va chi do
cüa Thành ph6, báo cáo dng chI Chu tjch UBND Qun k& qua các ni dung dã thrc
hin và d xut phucing an giãi quyt trit d vi vic. Sau do Trung tam Phát trin
qu5 dt dt ljch h9p báo cáo Lanh dto UBND Quan và tham muu UBND Qun trã
IOi cong dan, xong trong tháng 9/2019.
3. Tru'àng hQp ông Nguyen QuEc Hang, p/eu'ông Tan Miii k/En ngh/ xem xét
v giá mua nba tái d/nh. cir cho gia dInh ông khi thu hi thrc hin dr In xây ding
throng 2,5 tiiphirOng Tan MaL
- Giao Trung tam Phát trin qu5 dt kim tra, rà soát và trã Ri cong dan sau
khi báo cáo xin tham vn Thành pM và S Tài nguyen Môi trung. D nghj ông
Nguyn Quc Hung nghiem tue thirc hin các Quy& djnh và k& qua a ban hành.
4. TrwO'ng hip bà Ngô Thj Lan và m3t s6 cong dan plurO'ng Hoàng Van T1ii
kiln nghj giãi quylt các ni dung do'n cüa bà và cdc Ii5 dan lien quaui a'ln sai
p/i cirn trong qudn Ij tát dai 4zi p/uu'öng Hoàng Van TI! i và vic HTX nông ng/iip
Than/i Miii Iioçzt t3ng kliOng (tang quy ct/n/i cüaplidp luit.
- Giao Trung tam Phát trin qu dt rà soát li M so pháp l va qua trInfi trin
khai giái phóng m.t bang cüa Dr an và dc tháo van ban trá li di.rt dim kin nghj
cüa Cong dan, xong tru*c ngày 10/9/2019. Thijc hin dung quy trinh v giái quyt
khiu nai theo vAn ban s 111 9/LJBND-TT ngAy 22/5/2019 cüa UBND Qun.
5. Tru'O'ng hYp cdc bà Tntn TIzj Ghâu, Trt,, TIij Thoa, Lu'u TIi/ Dhu,
phu'öng Hoàng Lift kiln nghj lien quaii dp dyng cl,,'nh sad, bi thu'à'ng GPMB
k/li thu. hÔi tlirc hin Dr an thoát nithc nharn cãi tIzin mOi trzthng tyi phu'öng
Hoàng Lift.
- Giao Trung tarn Phát trin qu5 dt dtt ljch m?yi dng chI D Thanh Tüng PhO Chü tjch UBND Qun chü trI di thoii vâi các h dan, xong trirrc ngày
07/9/20 19.
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6. Tru'ô'ng hip bà Nguyln Tlij Hirong Lien, phu'ô'ng Tan Mai kiln nghj giái
quylt vic 1i3 gia a'lnh ông Nguye; Tha,zh Scn, P201, tcng 2, klzu 3 ting, ngö 422
Tru'o'ng Djnli, phu'ô'ng Tan Mai co'i nói ln chilm hành lang chung cüa 41p 1hé
Dl nglzj thu hi Giy cliá'ng nIiln dd cp cho ông Nguyen Thanh Son do cap sal
din tIc/i.
- Giao Dti Quãn 1 TTXD Do thj phi hcTp vOi phông Tài nguyen Môi truOng,
UBND phtr?mg Tan Mai th chrc lam vic vOi S Xây dçmg Ha Ni xi:r 1 dirt diem v11
vic và trã IO'i cong dan, xong trong tháng 9/2019.
Thtra 1nh Chü tjch UBND Qutn, Van phông HDND và UBND Qun
thông bao dê cac don Vi CO hen quan bêt va th'irc hiên /
Ncri nhin:
- Die Chü tjch UBND Qun;
- Các die PCT. UBND Quan;
- Chãnh VP HDND-UBND Quan;
- Các phOng, ban dcin vj thuc Qun;
-UBND 14 phuông;
- Cng thông tin din tu;
- Luii: VT, BTCD. 4,4-
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