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THÔNG BAO
KM It4n cüa dng chI Nguyn Quang Hiu - Chü tjch UBND qun
Hoàng Mai ti buM hyp kim tra tin dO cOng tác GPMB du'&ng 2,5
Dam Hong - Quoc ly lÀ ngay 04/4/2019
Ngày 04 tháng 4 nàm 2019, d&ig cM Nguyk Quang Hi&i - Clii tjch UBND
quân Hoãng Mal da có bu& hop kim tra tiên o cong tác (IPMB duàng 2,5 Dm Hng
- Quáclo 1A. Tham d? bu& lãmviec có DAng cM PCI UBND Qun—D6 math Thng
và Lath dao eec phOng, ban, don vj: Trung tam PTQD, phông Quàn 1 Do thi, Thanh tra
Qi4n,Tài nguyen và Môi trubng, Tâi chinh ká hoach, liz Phap, Lath dao cp U5' va
HDND - UBND phu&ng Djnh COng, Lath dao TJBND phuàng Thjnh Lit, CMI dAu Pr
dv en throng 2,5. Sau khi nghe bao cáo tha các don vj, Mng cM Clii tjch UBND Qun
da kát 1un thu sau:
1! Th6ng nhAt ' kin cüa D6ng chI PCT UBND Qun - 1)6 Thanh Tang
ye nOi dung: hçp dv an hang tuân dé kiêm diem tiên do, trách nhim cüa tüng
don vj hoãn thành thiOm vi hay không hoân thàth thim vi lam co sà dê dánh
giá can bo. Xfr 1, quy trách nhiém den tirng cá nhân vá tp the nêu dê chm tiên
do eña dv an. (lao dOng chi PCT JJBND Qun clii tn cOng tác hcp kiêm diem
tiên do dv an hang tuân báo cáo két qua v&i Chü tjch UBND Qun.
2/ Giao cae don vj có lien quan 1p ké hoach chi tiêt ye tiên dO triên khai
và phãn cong nhirn vçi cv the den t&ng cá nhân. Yêu câu các don vj khãn
tn.rong day nhanh tiên do thvc hiGn, phôi hqp vâi Chü dâu tu hoan thin cáe hO
so dé Chü dâu Ut có ccx sà giái ngãn dôi vâi các phuong an GPMB duge phé
duyt kjp th&i không dé ánh hutng den tién dO trién khai. Yéu câu Chü dâu w
nghiém tüc khân truong thvc hien cOng tác phá d& các cong trIth ngay sau khi
nhan bàn giao mt bang. Yéu câu các don vj co bàn hoân thãnh cong tác GPMB
trong Qu' 11/20 19.
* nM vó'i don dir&ng 2,5 trên dja bàn phu'ô'ng
Dinh Công:
- Vói các phuong an GNvm daduqc phê duyt phài thông báo các ho dan
than tiên truóe ngày 12/4/2019. Néu các ho dan không phôi hqp Trung tarn
PIQD phôi hop các phông, ban lap ho so và ké hoach cuöng ché, tO chüc dôi
thoi v3n dQng nguOi dan truâc khi to chüc cung chê thu hôi dat.
- Cáe phuong an GPMB khu v'jc COng kho phài hoàn thàrth phê duyt
phuong an trong tháng 5/2019 dé thvc hiOn chi trà tiên. Néu các ho dan khOng

chAp hành giao Trung tam PTQD ph6i hqp các phông, ban 1p h so, k hooch
thvc hin các bin pháp hành chInh và to chüc thvc hin theo quy djnh.
- Kim dat ($p the 19 ht3'y Giao Trung tam PTQD 1p phuong an GPMB
theo huOng dan cüa Thành phô. Nêu các hO dan không chap hành thI 1p h so
cuäng chë GPMB xong trong tháng 5/20 19.
- Yêu câu Chü dâutu: phôi hcip chat ehê vói các don vj và bô trI dày dü
nguôn kinh phi chi trà den bü GPMB, khi tiêp nhn ducic m@ bAng phãi tO chüc
phá d ngay cOng trinh dé thi cong.
Don dn'&ng 2,5 trên dja bàn phu*ng Thjnh Liit:
- Yêucâu Chü dâu tu dv an duäng 2,5 phá dä ngay các cong trinh dã bàn
giao mt bAng tnrâc ngày 12/4/20 19.
- Vài khu virc 13h0 dan dã phé duyt PA GPMB và dä tuyên truyên v3n
dng nhi.mg không chap hành, yéu can Trung tam PTQE) phOi hccp vói các don
vj 1p ho scr và thi hãnh cac bin pháp hành chInh dê hoàn thành GPMB trong
tháng 5/2019 theo dung quy djnh.
- Giao Trung tam PTQD, phông 'I'u pháp, phông TNMT rà.soát 1i toàn bo
so và tham mtru vAn bàn báo cáo UBND Thành phO tháo gä cac vuóng mac
khi 13p PA GPMB khu dAt nhà Ong Thjnh Vuqng xong trong man 8/4/20 19. Sau
khi có huong dn, hoàn thién ho so GPMB và thvc hien cong tác GPMB xong
tnthc 15/6/2019.
Thfra lénh Chü tjch UBND Qun, VAn phông HDND và UBNID Qu3n
thông báo d các don vj có lien quan biét và thirc hin./.
Ncti nhân:
- Die Chü tich UBND Quân;
Dé
- Die PCT.UBND Qun - Do ThanhThng;
b/c
- Chánh VP HDND-UBND Qukn;
- Cáe dan vj: phông Tu pháp, TNMT,TCKH, Thanh tra
Quân, flPTQD, DQi Quán 19 YI'XD do thi; 'de thw hien,)
- UBND eác phtthng: Thinh Lit, Djnh COng; (dé thzc
hien)
- COng thông tin din tfr;
- Liru: VT, BTCD.
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