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THÔNG BÁO
Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi họp về
tiến độ bàn giao mặt bằng và xây dựng khu phục vụ Dự án cao tốc
Cam Lộ - La Sơn
Ngày 27/6/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ
trì cuộc họp, làm việc với các địa phương về tiến độ bàn giao mặt bằng và xây
dựng khu phục vụ Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tham dự họp có: Ông
Nguyễn Vũ Quý – Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
Ông Hoàng Việt Cường – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh; Ông Lê Công
Diễn - PGĐ Sở Giao thông vận tải; Ông Lê Toàn Thắng - PGĐ Sở Xây dựng;
Ông Nguyễn Văn Toàn – PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn
Lương Bảy – PGĐ Sở Công thương; Ông Nguyễn Thanh Minh - PCT UBND
thị xã Hương Thủy; Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà, UBND huyện
Phong Điền.
Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí
Minh và các địa phương báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, một số khó
khăn, vướng mắc trong quá trình thi công Dự án; trên cơ sở ý kiến đề xuất và
thống nhất của của các cơ quan, đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết
luận và yêu cầu:
1. Về vị trí Bãi thải phục vụ dự án: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã:
Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc tiến hành rà soát, cập nhật, bổ
sung các vị trí mới được điều chỉnh, bổ sung; hoàn thiện các thủ tục về đền bù,
thu hồi, bàn giao để quản lý, sử dụng theo đúng quy định.
2. Về phương án đền bù, thu hồi đất tại các bãi thải:
- Đối với các vị trí đã xác định phù hợp, đủ điều kiện để thu hồi: Hoàn
thiện các thủ tục về đền bù để thu hồi, giao đất phục vụ dự án theo đúng quy
định.
- Đối với các vị trí không thu hồi đất: UBND các huyện, thị xã: Phong
Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc tiến hành lập, xác định chi phí, đơn
giá, hoàn thiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ
chức chi trả cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.
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- Kính phí lấy từ nguồn giải phóng mặt bằng của dự án theo đề nghị,
hướng dẫn tại Công văn số 1301/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 17/6/2020 của
Tổng cục Quản lý đất đai về việc sử dụng đất tạm thời các bãi thải phục vụ dự
án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn.
3. UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú
Lộc rà soát lại tiến độ, khối lượng bàn giao mặt bằng thực tế tại hiện trường,
các khó khăn, vướng mắc, phương án, kế hoạch giải quyết đối với từng trường
hợp cụ thể cho đến khi bàn giao toàn bộ mặt bằng; báo cáo kết quả về Sở Giao
thông vận tải để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2020.
UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, chỉ đạo thực
hiện. Quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan
chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND
tỉnh để có phương án chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBND huyện Phú Lộc;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- Bí thư Thị ủy: Hương Trà, Hương Thủy;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, ĐC, GT.
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