CONG bOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tii do - Hinh phüc

UY BAN NHAN DAN
QU4N bANG MAI

Hoàng Mai, ngày/f'-f tháng 11 nám 2019

S& j6l/TB-UBND

THÔNG BAO
•A
Ket Iuin cua dong chi Nguyen Kieu Oanh - Pho Chu t!ch UBND Quin tu
buôi lam vic vó'i Ti giám sat dâu giá quyn sir dyng dt trên dja bàn
qun Hoàng Mai v cong tác du giá ô DNV3 phtrb'ng
Hoàng Van Thy ngày 12/11/2019
A

A
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Ngày 12/11/2019, dng chi Nguyn Kiu Oanh - Phó Chü tjch UBND
Qun dâ to chüc buôi lam vic vâi To giám sat dâu giá quyên sir dçing dat trên
Cong tác dâu giá ô DNV3 phu&ng Hoàng Van Thi.
dja bàn qun Hoàng Mai
Tham di cuc h9p có các dông chI là thành viên cüa To giámsát. Sau khi nghe
các don vj báo cáo, dông chi Phó Chü tjch UBND Qun thông nhât kêt li4n
nhusau:
1. Giao Trung tam phát triên qu dt Qu.n mäi h9p các do'n vj có lien
quan vic giái tOa bãi xe vi phm, hoàn thành trithc ngày 18/11/2019.
2. Giao Trung tam phát triên qu dat Qun phôi hqp vâi Ban Quân l dçr
an Du tu xây dirng Qun dam bâo Co sâ ha tang ô dat dâu giá, hoàn thành vic
phân lô theo dicing moe giâi, chi gii tnrâc ngày 23/11/2019 theo quy dnh.
3. Giao Trung tam phát triên qu5 dat Qun chü dng lam vic vOi S& Tài
nguyen và Môi tnr&ng, UBND Thành phô dé sam có Quyêt djnh phé duyt giá
khâi dim lam cci s& dê däng tài cong khai thông tin dâu giá len Cong thông tin
din tir Qun và các don vj có lien quan theo quy djnh. Phôi hçrp vâi các don vj
có lien quan có van bàn xác nhn vic dàng tãi thông tin cong khai theo quy
djnh.
4. Giao phông Tu pháp phôi hçip vâi Trung tam phát triên qu5 dat Qun
trong vic rà soát lai ho so lra chçn don vj dâu giá tài san, báo cáo UBND Qun
truâc ngày 23/11/2019.
5. Sau khi ho so pháp l dã dam bâo day dü theo quy djnh, Trung tam
phát triên qu dat Qun tham mixu UBND Qun cong tác dâu giá quyên sir diing
dat dam bâo các buâc thirc hin, thai gian thrc hin theo ding quy dnh (ttxong
tr vói 0 DNV2 phung Hoàng Van Thii)
Thira 1nh Chit tjch UBND Qun, Van phông HDND-UBND Qun thông
báo dê các dan vj duçic biêt, thc hin./.'
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Noi nhmn:
- Chi tjch UBND Qun; Dê
- PCT Nguyen Kiu Oath; b/cáo
- T giám sat theo QD 4186; D
t/hin
- Cong TTDT Qun;
-LuuVT,VP.
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