
           
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:   6320   /UBND-ĐC 

V/v đẩy nhanh thủ tục thu hồi đất, 

giải phóng mặt bằng mở rộng Sân 

bay quốc tế Phú Bài 

Thừa Thiên Huế, ngày  27 tháng 8 năm 2018 

 

         

                       Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thị xã Hương Thủy; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy. 

 

 
     

Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã được 

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện, làm việc với các Bộ ngành Trung 

ương hỗ trợ tỉnh sớm đầu tư mở rộng sân bay để phát triển kinh tế địa phương. 

Tuy nhiên, các Sở ngành, địa phương chưa chủ động tham mưu UBND 

tỉnh tổ chức thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thu hồi đất, giải phóng mặt 

bằng thực hiện dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Để 

đảm bảo tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. UBND thị xã Hương Thủy khẩn trương có văn bản đề xuất nhu cầu 

sử dụng đất và cung cấp các dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng, tái định 

cư, khu nghĩa trang; hồ sơ bản vẽ địa chính các khu đất, thông tin thửa đất 

(diện tích, loại đất) để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất; thực hiện trước 30/8/2018. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh danh mục thu hồi đất, chuyển đổi đất lúa và bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất năm 2018 thị xã Hương Thủy để làm cơ sở thông báo thu hồi đất, tổ 

chức giải phóng mặt bằng; thực hiện trước ngày 05/9/2018./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, GT, XD, ĐC.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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