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CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hinh phüc

S: 3 /TB-TJBND

Hoàng Mai, ngày tháng(9,f nám 2020

THÔNG BAO
Ket 1uin cua doug chi Pho Chu tch UBND qu3n
Hoàng Mai - Do Thanh Tüng ti cuc hQp kiêm diem Diy an Khu do thj
mri Bâc Dti Kim m& rng (liha) ngày 07/01/2020.
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Ngày 07 tháng 01 näm 2020, dng chI D Thanh Tüng - Phó ChU tjch
UBND Qun, ChU tjch HOi dng BM thuing, h trçi và tái djnh Cu Qun dä chü
trI cuc h9p kim dim Dr an Khu do thj mOi Bc Dti Kim mô rng (1 iha).
Tham dr cuc hQp có lath dao, can bO các phOng, dan vj: Quân l Do thj, Tài
nguyen va MOi trung, Tài chInh - K hotch, Thanh tra, Tu pháp, Trung tam
Phát trin qu dt, Kinh té, Van phOng HDND — UBNT, chü d.0 tu; lanh do,
can bO dja chfnh phu?ing Djnh COng.
Sau khi nghe cac phông, dan vj va lanh do phu&ng báo cao, can cir trên
kin thóng tht cüa cac thânh vien HQi dng Bi thu?mg, h trçY và tái djnh Cu,
dng chI D Thanh Thng - Phó Chü tjch UBND Qun, ChU tjch Hi dng Bi
thuing, h trçY và tái djnh Cu Qun dA thong that két lun nhix sau:
- Di các phuang an dâ phê duyt: UBND phuông Dnh Cong kim tra, râ
soát hoàn thin h sa va xác than ngun gc dt diu chinh giãm cUa 01 hO gia
dInh v vic giâm mOt phn din tIch dâ phê duyt ti dir an Khu do thj mâi B&c
Dai Kim mô rng (1 iha), nay tip tic phê duyt ti các Dir an thành ph.n Dr an
Xây dmg nha i cho can bO, chin s Cic Cánh sat Kinh th - BO Cong an (C46),
Dr an nhà a d ban cho can hO, chin s cOng an thãnh ph Ha NOi và các d6i
tixçmg khác). Dng th?ii, Cong ty C6 phAn kinh doanh phát trin Nhà và DO thj
Ha NOi (Chi d&u ttx) 1p di thâo phuong an b6i thuông, h trçi và tái djnh Cu
diu chinh chuyn Trung tam Phát trin qu dt trInh HOi d6ng B6i thtthng, h
trg va tái djnh cu Q4n xin kin th6ng nht d thirc hin các trixing hçrp tuong
tr con lai theo quy djnh, hoàn thành trithc ngày 18/01/2020.
- D6i vâi các phuong an chua phê duyt: Cong ty C6 ph&n kinh doanh phát
trMn Nha va Do thj Ha NOi va cac chü du tu thir phát ph6i hçTp vai UBND
phung Djnh COng khn tri.rcing tip tiic thrc hin quy trInh, trInh ttj giái phóng
m.t bang, t6 chi'rc diu tra, khão sat, do dc, kim dim, hoàn thin h6 so xác
nhn ngu6n g6c dt; Chü du tulp phucing an b6i thithng, h trçi vâ tái djnh cu
chuyM Trung tam Phát trin qu dAt trInh HOi d6ng B6i thuäng, h trçi và tái
dinh cu Qun thrn tra theo quy djnh.
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• Thi'ra 1nh Phó Chü tjch UBND Qun, Van phông HDND và UBND Qun
thông báo d cac phOng, ban, don vj Co lien quan bi& và t chi.'rc thirc hin./. .,
Ncrinhin:
- D/c ChU tjch UBND Qun;
('dé b/c)
- D/c Do Thanh Ti)ng - PCT. UBND Qun;
- Các phong, don v: QLDT, TNMT, TP, TCKH,
TTPTQD, KT, TTQ, VP;
- UBND phu?ing Djnh Cong;
- Chü 4u tir,
- Cng thông tin din tCr Qun;
- Lisu: VT.
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