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THÔNG BAO
KM h4n :çüá dng chI D Thanh Tñng - Phó Chü tjch UBND qun
HoàOt Mai ti bui tip cong dan dlnh kj' ngãy 12/4/202 1.
Vào h6i 8h00, ngày 12 thang 4 näm 2021, LAnh dao UBND Qun (dng chI
D Thanh TUng - Pho Chü tjch UBND Qun ph%i trách khái Trot tr xây d%rng, Do thj) dA
có bu6i fip cong dan djnh k5', t6ng s6 hrçct tip (03 ltrçrt/ 04 cong dan,). Tham dkr buM
tip cOng dan có Ianh dao cac phông, ban, don vj: Thanh tra Qun, Trung tam Phát tri&n
qu dAt, phOng Quàn I DO thj, phông Tãi chInh K hocb, phàng Kinh t và LAth dao
UBND các phuOng Thjnh Li4t, Yen SO. Sau khi nghe báo cáo cüa cáo dun vj, ding chI
Phó Chü tjch UBND Qun dA kát 1un nhu sau:
1. Tru*ng hqp Wi Nguyh Thj Chflm, ông Ninh Van Minh và mOt s cOng dan
phu'ô'ng Thjnh Lit.
Ni dung: Kiln nghj xern xét tháo gã chInh sách cho các h5 dOn khi thu hdi thy'c
hijn GPMB Dr an thy dytig tuye'n dzr&ng nh tllp phia Dóng khu (rung (din hành chInh
quan Hoàng Mai dIn duàng Toni Trinh trén dja bàn phuông Thjnh Li@ (khu hi ml
phutYng Thjnh Liq7).
- Giao Trung tarn Phát trin qu dAt chU trI cUng các dun vj lien quan tham muti
UBND Qun có vAn bàn bao cáo UBND Thành ph6 xin ' kin tháo g chInh sách d&n Wi
giài phong mat bAng cho cáo hQ gia dirt, hoàn thành tru*c 20/4/2021.
- D nghj bã Nguyn Thj Châm, Ong Ninh VAn Minh và cáo ho gia dinh ph6i hqp vói
Thing tAm Phát triM qu dAt, UBND phuOng Thjnh Li't và cáo don vj lien quan bàn giao
mat bAng theo quy djnh d& triM khai thi,rc hi4n Dir an.
2. Tru*ng hçp ha Büi Thi Trinh, phu*ng Thlnh Lit.
Ni dung: Kiln nghj giái quyêt viec bI fri tái djnh cit cho gia dmnh 10 khu nhà &
tái djnh cit Ao Hoàng Clu.
- Giao Thanh tra Quan khAn truo'ng hoàn thiGn kt 1un thanh tra, báo cáo d6ng chI
ChQ tjch UBND Qun ky ban hánh dé két thüc vii vic.
3. Tru*ng hqp ông VU Khánh Hñng, phu&ng Yen S&.
Ni dung: Kiln nghj giái quylt xac djnh igi din tIch trong và ngoài chi gi&i thu
hdi và diu chinh li quyêt djnh phê duyt phuvng an bi thu'&ng dl Ong nh4n Iqi din
tIch dcit nrn ngoài chi giól thu hli lien quan dIn Dv an XD clu Thanh TrI và doqn tuyln
nam du'àng vthnh dcii III phir&ng Yen S&.
- Giao TrLlng tAm Phát triM qu dAt khAn twang tham muu UBND Qu4n có vAn
bàn gUi Ban QuAn l' Dr an ThAng Long d giài quyt dut dim kiM nghj cUa cOng dAn.

Thfxa lênh Phó Chü tjch UBND Qun, VAn phOng HDND và UBND Quan
thông báo dè các dun vj eó lien quan bitt và thvc h ien./.
IVo'i nhân:
TL. CHU TJCH
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VAN PHONG
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ANPHONG
- Chanh Van phong HDND-UBND Quan;
- BQ phn lông hqp;
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