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Ngày 04/4/2019, d6ng chI Nguy&i Kiu Oanh — Phó Chü tjch UBND
Qun dà tO chüc buoi hyp ye viOc hem diem tiên do GPMB mQt sO dr an trên
dja bàn Qun. Tham dv cuOc hgp có Trithng cac phông, ban, don vj: COng an
Qun, Thanh fra Qun, Trung tam Phát triên qu dat Qun, Tâi chinh Ice hoach,
Tài nguyen và Môi tru&ng, Tu phap, Quàn 1 dO thj; Chü tjch, can bo dja chfnh
các phuàng: Hoàng Vn Thi, Thjnh Li@, Yen S&, D3i Kim; Chü d&u tu dv an.
Sau khi nghe các don vj báo cáo, dOng chI Phó ChU tjch UBND Qun chi dao
nhu sau:
I. IMI voi
an Khu dô thj mói Thjnh Li@ trên dja bàn phir&ng
Thjnh Li@
1. DOi vài 19 hO dã ban hành Quyêt djnh cuOng ché thu hôi dat (06 hQ chü
trên dat): Trén ca so huOng dan cüa phông
gOc và 19 hQ có cOng trInh tâi
Tu pháp, UBND phuông khãn trtzong hoãn thin ho so và chuyên den phông
Tu pháp dêkiêm tra, rà soát, hoAnthãnh trithc ngày 10/4/2019.
2. Dôi vOl hO bà Ta TM Hiên: HOi dông bôi thu&ng thông qua ye nguyen
tc dói vol Phuong an bi thuông cOa ho bà Hiên. Thông Quãn 1 do thi ph&
hçp, huOng dk UBND phu&ng hoàn thiGn, bô sung ho so nguôn gôc dat dôi vOl
phãn cong trmnh tâi san và k xác nhn vào ánh chiip hin trang, fin gitt cling
so GPMB.
3. Dôi vOl ho bâ Pham Thj Xuân dã xac nhn nguOn gOc dat:
- UBND phuông phôi hqp vOl phông Quãn 1 dO thj hoãn thin hO so
GPMB trong ngáy 05/4/2019; Trung tam phát tri&i qu dat Qun phOi hçxp vOl
Chfl dau tu1p phuon an bà sung dOi vOl phãn cong trinh tâi san cOn thiêu theo
ding biên bàn hem dêm theo huOng dam cüa phOng Quãn 1 do thj.
- UBND phu&ng chü trI, phôi hcip vOl Trung tam phát triên qu5' dat Qun,
Chü dau tu xác djnh rO thai diem an cUa hO bà Xuãn lam co sO de xét tái dinh
cix theo quy djnh, báo cáo HOi dông bOi thu&ng truOc ngáy 12/4/20 19.
4. DOi vOl hO ông Trjnh Qu Vi& eó s chênh lch diOn tIch trong
phuong an: HOi dOng bOi thu&ng thông qua ye nguyen the dOi vol Phuong an bOi
thu&ng cüa ho Ong Viêt; Trung tam phát triên qug dat Qun chü trI, phôi hqp vOl
các don vj cO lien quan hoàn thien Phuong an truOc ngày 09/4/2019, báo cáo
HOi dong bOi thu&ng két qua thvc hin.
5. Trung tam phát triên qu5' dat Qun phôi hcip vOl ChU dâu tu, Din lye
Hoãng Mai trong vic di chuyên duOng day din ha the 0,4kv và tram biên
35kv, dam Mo hoàn thãnh truOc ngày 15/4/20 19.
v

san

a

ap

1

6. D6i vâi phn cong trmth tai san cüa ông H NMt Tin trén Mt cña bà
Büi Thj Tuyêt Nhung: phông Tu pháp phôi hcip vOl UBND phuäng, Trung tam
phát triên qu dat Qun nghiên cIru, báo cáo HOi dông bôi thuông và dê xuât
huóng giki quyt trtrOc ngày 09/4/20 19.
7. D& vOl vic phé duyt phucxng tin clii trã tiM t?m cu cho các ho ducxc
tái djnh cu nAm 2016 và cac giai do?n ye truàc: Thing tam phát tHen qu dat
Q4n phôi hcip vOl Chü dâu hr lam rô nguyen nhãn trong vic dê thiêu sOt
phuung an tam cix cüa cac ho, báo cáo HOi dông bôi thuOng ye dé xuât
bin pháp xü 1 ci the dé giAi quyêt.
& Dôi vOl phãn din tIch dat mO trong Dv tin: ChU dâu hr phôi hqp vol
UBNflphutng nghiên cüu, báo cáo dé xuAt UBND Thtinh phô dé xin chi dao ye
vic diêu chinh quy hoach cvc bo, gift nguyen hin trng phân din tIch dat mO
tp trung, chi thvc hin vic chinh trang xung quanh; Dông thai phãi hcyp vOl
UBND phuông trong vic vn dung, tuyên truyên các ho cO mO rái rae trén
dx tin thvc hin di däi phvc vii côngtác GPMB.
9. Trung tam phát triM qu dat Qun phôi hcip vOl các dun vi cO lien quan
xây dimg ICe hoach GPMB dv tin giai doan 2 trong thting 4/20 19.
II. D61 vOl Thy an Khu do thj mOl Hoàng Van Thy trên dja bàn
phir&ng bang Van Thy, Thlnh Li@
1. Trên dja bàn phwàng Hoãng Van Thy
- Dôi vol phãn din tIch dat cong 2.493,4m2 do UBND phuãng dang
quân 1 dang niêm yet cong khai phuong an dv thão: Sau khi két thüc thai gian
them yet, Trung tam phát triên qu dat Qun phôi hccp vOl UBND phuàng
báo cáo HOi dOng bOi thu&ng ket qua thvc hiGn dê phé duyt phucing tin, hoán
thânh truóc ngày 15/4/20 19.
- Dôi vol ph&n tái stin trên din tIch 15.305m2 Mt nOng nghip cüa
Hçcp tác xä nông nghip Thanh Mai: UBND phuäng thvc hin theo diing
huàng dn cüa phàng Tu pháp ngày 22/3/20 19; Trung tam phat triên qu dAt
Quan phôi hcip vOl các dcm vi có lien quan xây drng Phucing tin bOi thuäng,
hotin thtinh trong thting 4/2019.
- DOi vOl 04 ho phái cuOng the thu hoi dat: Sau khi cO Ket 1un thanh tra
chInh thfrc cüa Thanh tra ChInh phü, HQi dOng bôi thubng sê triên khai các buOc
tiêp theo quy djnh
2. Trên dja bàn phwöng Thjnh Lift
- Trong thai gian 05 ngày ké tü ngày nhn duqc ho so GPMB cüa 05 hO
gia dmnh, cá than dà ducic HOi dông bôi thuang phê duy phuong tin dAt
nông nghip do Trung tam phát triên qu5' dat Qun, CM dâu Ut chuyên den theo
quy djnh, phông Tài nguyen vá MOi tru&ng có trách nhim tham rnuu UBND
Qun ban hành quyêt djnh phê duyt phuong tin, quyêt djnh thu hôi dAt theo
quy djnh.
- Dôi vOl 06 hO dã có Quyêt djnh thu hôi dat và Quyét djnh phé duyt
phuong tin nhung chixa chAp htinh nhQn tiên va ban giao iflt bang: Trung tam
phát triên qu dat Qun phOi hccp vol CM dau Ut, UBND phu&ng và các dan vj
cO lien quan to chüc van dQng, tuyên truyên các ho chap htinh, báo cáo két qua
tru&c ngày 15/4/20 19.
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- D6i vói 13 hO dA phé duy phucmg S nhung Co sç sai lOch v diOn tIch:
phàng Tài nguyen và Môi truäng báo cáo HOi dông kêt qua thvc hiOn truOc ngày
10/4/2019.
-D6i vâi 11 hO dA tã chüc thm tra Phucmg S d? thào: Trung tam
phát triên qu dat Qun ph& hcip vói cac don vj eó lien quan báo cáo H0i dông
bi thutng dé thông qua 10 phuong S tri.rOc ngày 15/4/2019; Dôi vói 01
phuong S ducxc bo sung tái djnh cu: Chü dâu tu phôi hqp vói Trung tam phát
then qu5? Mt Qu4n báo cáo rö ye eci ché, qu nhà tai djnh cu trong tháng 4/20 19.
- Dôi väi 08 hO dã chuyênnhuxqng, chia tách thãnh khoãng 100 hO:
TJBND phu&ng phôi hqp vó'i CM dâu Ut tiêp tic vn dng, tuyên truyên the hO
chAp hãnh diêu tra, kiêm dm, xác nhn viOc quy chü sü during, thai diem sü
dipg, tInh tr?ng an ô, MOn trng cong trinh xây drng, báo cáo HOi dong bôi
thräng ket qua thvc hiOn trong théng 4/2019.
ifi. Di vói Dv an Khu do thj mth 0$ Kim trên dja bàn phir&ng
0$Kim
1.[Mi vói 12/28 hO dAt trông chua có thông báo thu hi dat lien quan den
các di tuxqng chInh sách:
- [Mi v&i 06 hO lien quan dn viOc giao dAt bj chông diOn tIch dã GPMB:
UBND phiRmg có báo cáo bang van bàn khàng djnh có mOt phãn diOn tich dat
dirge giao cho các ho dã bj thu hôi thve hiOn cong tác GPMB Dçr 5; phông Tài
nguyen vâ Môi truông ph6i hcxp vài UBND phuöng nghiên eüu, báo cáo kêt qua
giài quyêttrtxóc ngày 15/4/2019.
- DOi v&i 06 hO can lai: Trung tam phát triên qu dat Qun chuyk ho so
den phông Tài nguyen va Môi tru&ng dé tham muu UBND Qun ban hãnh
Thông bao thu hi dat theo quy djnh, hoãn thãnh trtthc ngày 09/4/20 19.
2. Dôi vâi 02/28 hO dat trng dA chat: phông Tài nguyen và MOi trirM
tham muu UBNI) Qun ban hanh Thông báo thu hôi dat theo quy djnh, ØN'
thành truâc ngày 09/4/20 19.
3. DOi vâi 141 hO có nguôn gOc là dat &, won, ao dA xây dmg.
CM dan Ut phói hgp vOi UBND phuOng, Trung tam phat trian qu dAt o4jf
tp trung diêu tra, kháo sat hiOn tr?ng, tInh hlnh an & cüa các ho dan, dôiii
tuyên truyên, vn dQng cac hO chap hãnh thc hi9n cong tác GPMB, urn tiên thurc
hiOn truó'c dOi vói 30h0 dAt & có wOn, ao lien ke.
4. Dôi vOi phãn diOn tIch 3.236m2 do trirOng Dai hçc Thang Long MOn
dang quãn 15' và sü diing: phông Tài nguyen và Môi tnthng cM dung phôi hgp
vó'i S& TM nguyen và Môi trirOng trong viOc xin 5' hen chi dao cüa UBND
Thãnh phO ye viOc dé xuAt giao UBND Qun tiêp nhn, quãn 15' phãn diOn tIch
dat trên.
S. [M v&i cong Mc di chuyan mO (26 ngôi, 54 tMu) lien quan dn 13 hO
gia dmnh: Chü Mu Ui cliii dng trong viOc ho trg ngu&i dan ye vic di chuyên
mO; Phôi hçxp v&i T6 cong tác GPMB phuèng trong viOc tuyên tuyên, In dng
ngu&i dan chap hãnh phuong S di chuyên mO.
6. DOi v&i cong tác GPMB tai tuyên ngö 168 Kim Giang: ChU dâu Ut
khn truong hoãn thành tuyen thrOng trong dv S theo quy hoach iam co s& d
ngubi dan dông thun dçr 5, dông th&i chii dng phôi hcrp vói S& Quy hoach
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Kin trIte, Sã Tài nguyen và Môi truãng, UBND Thãnh ph6 v viie diu ehinh
quy hoach t?i tu)4n ngO nay.
7. Chü dâu tu khãn truong nghiên elm ye qu nhà Mi djnh cu dé lam co
s& In dng, tuyên truyên các ho dan chap hãnh thre hin Dir an; dông th&i
khân truong dâu tu xay drng tuyên du&ng theo quy hoach äê thn sv dông thS
efia nguäi dan trong qua trInh triên khai Dir an, báo cáo HOi dông bôi thubng
trong tháng 4/20 19.
IV. IMi vfri diuy an Van phông lam vic, giao djch, giói thiu san phm
và kho chfra hang trên dja bàn phuô'ng Yen S&
1. Dôi vài 89 hO gia dInh, eá nhãn dA &TQC HØi dông bôi thu&ng thông
qua Phuong an: phàng Tài nguyen va Môi trubng khãn trixcing tham rnuu UBND
Q4n ban hành Quyêt d4nh phé duy phuong an, Quyêt djnh thu hôi d& trixóc
ngày 08/4/2019.
2. UBND phuông Yen Sã ph6i hcxp vâi CM du tu tiêp ttic to ehüc
In dng, tuyên truyên doi vói 38 hO (dfl có quyêt djnh phê duyt phucxng an
nhung chin nhn tiên) chap hành nhn tiên và bàn giao i$t bang theo quy djnh.
4. Dôi vói 119 ho dA ban hành Quyêt djnh kiêm dêm bat buOc khôn phôi
hcxp thvc hiOn diêu tra, hem dêm: phông Tài nguyen và Môi tru&ng phôi hcxp
vOi UBND phuäng kiêm tra, rà soát ho so, tham rnuu UBND Qun ban hành
Quyát djnh euäng ehê thijc hin Quyãt djnh ki&n dêm b&t buQc theo quy djnh,
hoãn thành tnrOe ngáy 12/4/20 19. Trubng hcirp eó khó khAn, vuó'ng mAe phãi kjp
thai trao dôi vài UBND phu&ng, báo cáo UBND Qun d chi dao, xIs 1'.
5. Dôi vâi 05 hO không & dja phwmg dã xáe djnh duçic thông tin dja clii:
ChIt dâu tu phôi hqp vói Trung tam phát triên qu dat Qun tip tie tri&i khai
thçrc hiOn cong táe GPMB theo quy djnh.
6. Dôi vài 01 hO chua tim duqc dja clii: ChIt dâu tu phôi hçxp vOl To
cong tác GPIvIB phuông thve hin theo huOng dan cIta phOng Tu pháp v vie
niêm y&, dàng báo cong khai 03 sO lam co s& dê thvc hin cOng the GPMB theo
quy djnh.
Thüa 1nh ChIt tjeh UBND Qun, Van phOng HDND-UBND Q4n
thông báo dê cac don vj dirge biêt, thre hin./.
Ncrinhn:
- Chü tjch UBND Qun; Be
- PCT Nguyen Kik Oanh; b/cáo
- Các phàng, dcm vj: flQD, QLDT,
TNMT, TCKH, flQ, Ttr phap;
- UBND các phuông: Hoang VAn Thu.
Di Kim, Thjnh Lit, Yen Sâ;
- Chü dau Ut;
- C&ig flDT Qun;
Luu VT, VP.#"
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