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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp nghe
báo cáo tiến độ thực hiện dự án Thông tuyến đường Lê Hồng Phong
(nối dài) ra đường Xuân Diệu
Ngày 08/5/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng
Nam - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện
dự án Thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu. Thành
phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn;
đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Lãnh đạo:
Ban Dân vận Thành ủy, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Thành
đoàn Quy Nhơn; đại diện lãnh đạo các Phòng: Tư pháp, Tài nguyên – Môi trường,
Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng thành phố; Thanh tra thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND,
UBMTQVN và các đoàn thể phường Trần Phú; Bí thư và Khu phố trưởng Khu phố
2 phường Trần Phú.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
báo cáo tiến độ thực hiện dự án nêu trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp
và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng; đồng
chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Dũng để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện của
dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Trong thời gian đến, yêu cầu
các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố:
- Tiến hành rà soát các hộ tại hẻm 141 Nguyễn Huệ còn lại chưa có kết quả
xác nhận nguồn gốc đất đai để đề nghị UBND phường Trần Phú tập trung xác
nhận; trên cơ sở đó, tập trung lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái
định cư đối với tất cả các hộ còn lại của hẻm 141 Nguyễn Huệ báo cáo Hội đồng
bồi thường xem xét (lưu ý phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải đảm
bảo các quyền lợi và an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng). Thời gian hoàn
thành trước ngày 30/5/2019.
- Tiến hành cung cấp phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định
cư được duyệt của từng hộ cho Tổ công tác thành phố (thông qua Ban Dân vận
Thành ủy) và phường Trần Phú để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động.
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- Chủ trì, phối hợp UBND phường Trần Phú, Phòng Tài nguyên - Môi
trường thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tiến hành khảo sát, thống
nhất mức tiền thuê nhà ở để tham mưu UBND thành phố có văn bản trình UBND
tỉnh cho chủ trương điều chỉnh mức tiền hỗ trợ thuê chỗ ở riêng cho dự án. Thời
gian hoàn thành trong tháng 5/2019.
- Tiến hành lựa chọn nhà thầu thu dọn xà bần để thực hiện công tác san dọn
mặt bằng ngay khi giao trả mặt bằng. Trong đó lưu ý, tổ chức thu dọn mặt bằng
đồng thời từ cả 02 phía (phía Xuân Diệu và phía Nguyễn Huệ).
- Phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Tài chính – Kế hoạch, UBND phường Đống Đa kiểm tra đề xuất đơn giá thu tiền
sử dụng đất tại tuyến đường ĐS4 Khu tái định cư của dự án. Thời gian hoàn thành
trước ngày 25/5/2019.
- Hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư xây dựng dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt
theo quy định (lưu ý tách gói thầu thu dọn xà bần); trên cơ sở đó tổ chức lựa chọn
nhà thầu để sớm triển khai thi công công trình.
2. Phường Trần Phú:
- Đề nghị toàn thể hệ thống chính trị phường tập trung triển khai quyết liệt
công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của
dự án. Khẩn trương thành lập các Tổ công tác để thực hiện tuyên truyền, vận động
các hộ dân đã phương án bồi thường và tái định cư được duyệt; đồng thời ghi nhận
và chủ động phối hợp các đơn vị giải quyết các ý kiến của người dân về phương án
bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.
- Giao UBND phường Trần Phú:
+ Khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất đai của các hộ còn lại tại hẻm 141
Nguyễn Huệ để gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố trước ngày
20/5/2019. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc thì chủ
động liên hệ Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố để được hướng dẫn thực
hiện.
+ Chỉ đạo Đài Truyền thanh phường tăng cường công tác tuyên truyền,
thông tin về tiến độ thực hiện của dự án trên hệ thống truyền thông địa phương.
3. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố:
- Chủ động phối hợp các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ và sớm tham mưu
UBND thành phố ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 18 hộ tại hẻm
147 Nguyễn Huệ.
- Tập trung thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án
để tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án và ban hành Quyết định thu
hồi đất theo quy định.
4. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố: chủ động liên
hệ các đơn vị liên quan để thu thập thông tin và viết các tin bài/ghi hình phóng sự
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về dự án; định kỳ hằng tháng phải có 01 tin bài đăng trên Báo Bình Định và 01
phóng sự phát trên Đài Truyền hình tỉnh Bình Định.
5. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố: tập trung chỉ đạo, đôn đốc
nhà thầu sớm thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực phục vụ tái định cư
của dự án trên tuyến đường ĐS1 và Khu đất 5.100m2. Thời gian hoàn thành trước
ngày 20/5/2019.
6. Đề nghị Tổ vận động Thành ủy: phối hợp cùng các đơn vị liên quan
tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án;
trước mặt cần tập trung thực hiện tại các hộ đã có phương án bồi thường giải
phóng mặt bằng được phê duyệt.
Căn cứ nội dung thông báo này, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đ/c Nguyễn Văn Dũng – BT TU;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Dân vận, Tuyên giáo TU;
- Các Hội: CCB, PN, ND;
- Thành đoàn Quy Nhơn;
- Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp TP;
- Thanh tra thành phố;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố;
- TT PTQĐ TP;
- TT Đảng ủy, UBND phường Trần Phú;
- VP (LĐ + C11,BTCD);
- Lưu: VT, C11,NPM.
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