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THÔNG BAO
Kt 1un cüa ding chI D Thanh Tüng - Phó Chü tich UBND Qun
Hoàng Mai ti cuc hQp kiêm diem tiên d GPMB mt so dy an trCn dla
bàn Qun ngày 20/11/2019.
Ngay 20 thang 11 näm 2019, dng chI D Thanh Tüng - Phó ChU tjch
UBND Qun, Chü tjch Hi dông BT, HT&TDC Quan dä chU trI cuc hçp kiêrn
dim tiên d GPMB mt so dir an trén dja bàn Qun. Tham dir cuc h9p Co
trueing các phàng, don vi: Quãn 1 Do thj, Tài nguyen và Môi tnthng, Tài
chInh - Kê hoach, Tii pháp, Thanh tra, Trung tam Phát triên qu dat, Kinh tê,
Ban Quãn 1 dir an dâu tix xay dirng, Van phông HDND — UBND, Chü dâu tu;
lanh do, can b dja chInh các phung VTnh Hung, Hoàng Lit, Thjnh Lit.
Sau khi nghe Trung tam PTQD, cac phông, ban, dcm vj Va 1nh do các
phu?mg báo cáo, can ci'r trên kiên thông nhât cüa các thành vien Hi dOng
BT, HT& TDC, dOng chI Do Thanh Tüng - Phó Chü tjch UBND Quan, Chü
tch Hôi dOng BT, HT&TDC Qun d thông nhât kêt luan nhu sau:
1. Dir an Tram bin áp 110kV Minh Khai và nhánh r trên dla bàn
phir?rng Vinh Hung
- HOi dng BT, HT&TDC nh.t trI thông qua 01 phtrang an cUa h bà:
Giáp Thj Nam, Trung tam Phát triên qu dat hoàn chinh phuong an trInh Hi
dông BT, HT&TDC dê phê duyt. Phông Tài nguyen & Môi trtthng tham muu
UBND Qun Quyet djnh phê duyt phuong an và Quyêt djnh thu hôi dat truó'c
ngày 24/11/2019.
- D6i vâi Hçip tác xä san xut djch vi1 thng hçp Vinh Tuy: UBND phu6ng
Vinh Hung phôi hçip vâi chU dâu tu và Trung tam Phát triên qu dat qu.n tiêp
tic lam vic vâi hçip tác xa ye vic cung cap so tài khoãn ngân hang dê thirc
hin vic chuyên tiên chi trá GPMB theo quy dnh.
- Di vai h Duong Thj Ngoan: UBND phuOng Vinh Hung phi hcip
cüng chü dâu tu và Trung tam PTQD qun huàng dan hO gia dInh thirc hin
vic nhn tiên theo dung quy djnh.
- Trung tam Phát trin qu5 dt tham mixu UBND Qutn Van bàn báo cáo
Thành phô ye vic xin giao dat cho chü dâu tu dê thirc hin dir an, hoàn thành
trixOc ngày 01/12/20 19.
- Trung tam Phát trin qu5 dat, chü du tu thirc hin thu tVc d xác nhn
hoàn thành cong tac giãi phóng mt bang dir an, hoàn thành truâc ngày
01/12/2019.
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2. Diy an Xây dung tuyn thr&ng Vành dai 3 i thp qua hi) Linh Dam
và nhánh kêt nôi vol thring Vành dai 3 trên dja bàn phu'?ing bang Lit
- Hi di)ng BT, HT&TDC nht trI thông qua 04 hO có mO (Bach Long
Giang, D Minh An, Trân Ngoc Lien, Nguyn DInh Tiên) và 01 ti) chi.rc
(UBND phix?mg Hoàng Liit), Trung tam PTQD hoàn chinh phuang an trInh
HOi dông BT, HT&TDC dê phê duyt.
- Di vâi 02 hO có mO d có dan xin không di chuyn (Hoàng DInh
Phuang, Trân Ng9c Vinh): Chü dâu tu, UBND phu?mg thông nht b&ng biên
bàn voi 02 hO có mO ye bin pháp thi cong khi thi cong xây dirng tuè'ng rào
nghia trang, hoàn chinh phixcing an trInh HOi dông BT, HT&TDC phê duyt.
3. Dir an Khu nba & gia dInh Quân dOi ti Khu do thj mOi Nam hi)
Linh Dam
- Trung tam Phát trin qu dt chü trI ph6i hcp vOi các phông, ban, dan vj
có lien quan 1p Kê hoch Giãi phong mtt bang trinh Chü tjch HOi di)ng BT,
HT&TDC trixâc ngày 01/12/20 19.
4. Dir an Xây drng thr&ng phia Bc khu trung tam hành chInh qun
trên dja bàn phtr&ng Thlnh Liit
Di vâi h Nguyn Thj Thüy: Trung tam Phãt trin qu dat, Ban Quãn I
dir an dâu tu xay dirng rà soát, hoàn chinh ho sa báo cáo 1ti HOi dông BT,
HT&TDC dê thông qua.
Thira 1nh Phó Chü tjch UBND Qun, Van phông HDND và UBND Qun
thông báo dê các phOng, ban, dan vj có lien quan biêt và to chirc thirc hin./. No'! nlz?In:
-Thi.rôngtri,icQunuy;
- Die Chü tjch UBND Qun;
(dê báo cáo)
- Die Do Thanh Tüng - PCI. UBND Qun;
- Cc phông, don vj: QLDT, TNMT, TP, TCKH,
TTPTQE), KT, TTQ, BQLDA DTXD, VP;
- UBND các phi.rO'ng: VTnh Thing, Thjnh Lit, Hoàng Lit;
- Chü ii tir,
- Cng thông tin din tCr Qun;
- Lmi: VT.
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