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THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Công Vịnh tại cuộc
họp nghe báo cáo, đề xuất giải quyết đơn ông Tô Phan Quốc Huy ảnh hưởng
GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài, thành phố Quy Nhơn
Ngày 23/12/2019, tại UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó
Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết đơn
ông Tô Phan Quốc Huy ảnh hưởng GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối
dài. Thành phần tham dự gồm có đại diện lãnh đạo Thanh tra, Phòng: Tư pháp, Tài
nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm
PTQĐ thành phố, UBND phường Lê Hồng Phong.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Thanh tra thành phố báo cáo kết quả giải quyết
đơn ông Tô Phan Quốc Huy tại Báo cáo số: 277/BC-TCT ngày 20/12/2019; ý kiến
tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Công
Vịnh chủ trì, kết luận như sau:
1. Giao Thanh tra thành phố trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên
dự họp để hoàn chỉnh lại Báo cáo số: 277/BC-TCT ngày 20/12/2019, thời gian hoàn
thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất trước ngày 30/12/2019.
2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp Tổ công tác GPMB,
Thanh tra thành phố tiến hành kiểm tra, đo đạc cụ thể, vẽ sơ đồ hiện trạng diện tích
nhà, công trình trên đất đối với trường hợp hộ ông Tô Phước Ngọc (chết), bà Phan
Thị Minh Nguyệt (chết), các con đồng sở hữu: ông Tô Phan Quốc Huy, bà Tô Phan
Thị Mộng Thùy, bà Tô Phan Thị Mộng Duyên (lưu ý chụp hình để lưu hồ sơ), thời
gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/12/2019.
3. Giao UBND phường Lê Hồng Phong:
- Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số:
3785/UBND-TN ngày 17/12/2019, theo đó khẩn trương kiểm tra, giải quyết khiếu nại
theo quy định đối với nội dung đơn liên quan đến thời điểm sửa chữa nhà, tách hộ
của gia đình ông Huy, thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/12/2019.
- Khẩn trương kiểm tra, xác nhận cụ thể nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng nhà
đối với phần diện tích đất chênh lệch tăng 9,78m2 giữa bản đồ đo vẽ năm 2017 và
năm 1997 gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra, đề xuất Hội đồng bồi
thường, GPMB xem xét, giải quyết theo quy định. Thời gian hoàn thành và báo cáo
UBND thành phố chậm nhất trước ngày 30/12/2019.

- Phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan
tiếp tục xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp hộ ông Tô
Phước Ngọc (chết), bà Phan Thị Minh Nguyệt (chết), các con đồng sở hữu: ông Tô
Phan Quốc Huy, bà Tô Phan Thị Mộng Thùy, bà Tô Phan Thị Mộng Duyên, trình
UBND thành phố xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.
Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/01/2020.
Căn cứ nội dung Thông báo này, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Thanh tra thành phố;
- Phòng: Tư pháp, TNMT, QLĐT, TCKH TP;
- TTPTQĐ TP;
- UBND phường Lê Hồng Phong;
- VP (LĐ + BTCD);
- Lưu: VT, C7, NPM.
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