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THÔNG BAO
Kt I$n ti cuc hçp v chinh sách M trçr khác v Mt cho eáe hO có Mt
nông nghip bj thu hM d thiyc hin Thy an GPMB Xây thyng HTKT
cac ô Mt dê dâu giá QSDD trong khu do thj Nam ho Linh Dam,
phtr&ng Hoàng Liit (8 quy hoch F6/ODK3 và F6/ODK5).
Ngày 20 tháng 4 nam 2021, dãng chI D Thanh Tutng - Phó Chit tjch
UBND Q4n dã chit tn cuØc hp lien ngAnh vÔ viec rá soát, dé xu&t In ding
chInh sách h6 trq khac v dAt cho cac ho có dAt nông nghip N thu Mi d th?c
hin Dg an GPMB Xây dvng HTKT cac ô Mt dé Mu giá QSDE) trong khu do thj
Nam h6 Linh Dam, phutng Hoáng Li@ (0 quy hoach F6/ODK3 và F6/ODK5).
Tham dv cuØc hçp có dai din Thath tra Thãnh pM, cac Sâ: Tái nguyen vá
Môi trtthng, K hoach va (Mu tu, PhOng GPMB (Van phOng UBND thânh pM
Ha NOi); lAnh dao, can bQ các don vi: Quãn 19 DO thj, TM chmnh K4 hoach, Tài
nguyen va Môi truang, Tu pháp, Thanh tra, Thing tam Phát tnin qu dAt, Ban
Quán 19 dv an (Mu Pr xay dkrng, VAn phOng HDND va UBND, lãnh dao
UBND phtrOng Hoáng Liit.
Sau khi nghe báo cáo cUa Trung tam Phat tri&i quj' dAt, 9 kin th6ng nhAt
cita cac So, ngánh va cac thành viên tham dv, d6ng chI D6 Thanh Titng Phó Chit tjch UBND Qun dA két lun nhtr sau:
Giao Trung tam Phát trin qu Mt chit trI, ph6i hcip vói Ban Quán 19 dv an
Mu Pr xây dvng, UBND phirOng Hoãng LWt và các don vi có lien quan kim tra,
rà soát tcrng thrOng hçxp c th; t6ng hcip, tham miru UBND Qun báo cáo, dè xu.t
UBND math pM xem xét chfth sách M trcx khác v d4td6i vOi tCrng trubng hçip.
Thüa lenh Phó Chit tjch UBNI) Qun, VAn phông HDND và UBND Qun
thông báo d cac phông, ban, don vj cO lien quan bitt vá t6 chüc thvc hin./.
Ncr! nhOn:

- Thuông tn1rc Qun u9;
- Die Chü tjch UBND Qun;
(dé b/c)
- Die D3 math TUng - PCT. UBND Qt4n;
- Die CVP HDND - UBND Qi4n;
- Cc phbng, don vj: QLDT, TNMT, TP, TCKH, flQ,
TTPTQD, Ban QLDA DTXD, VP;
- IJBND phutng Floang Li@;
- C6ng thông tin then t& Qun;
- Liru: Vu 4
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