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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ dự
án đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Đống Đa
Ngày 19/12/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến
Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thường trực thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo
tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối
dài, phường Đống Đa. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Đình Kha –
Phó Bí thư Thành ủy; đại diện lãnh đạo Phòng: Tài nguyên – Môi trường, Quản lý
Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Đội Trật tự
đô thị thành phố; Thanh tra thành phố; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường
Đống Đa.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 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 Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Đình Kha; đồng
chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thường trực thành phố kết luận như
sau:
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu và triển khai những nội dung chỉ đạo
của đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy để đảm bảo hoàn thành dự
án theo kế hoạch đã đề ra; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố:
- Tiến hành lập kế hoạch cụ thể để thực hiện dự án nêu trên, trên cơ sở đó
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ nhân viên, lãnh đạo đơn vị theo dõi
từng nội dung công việc. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước
ngày 15/01/2020.
- Phối hợp UBND phường Đống Đa tổ chức họp bàn, thống nhất cơ chế hỗ
trợ kinh phí từ dự án để hợp đồng lao động thời vụ thực hiện công tác xác nhận
nguồn gốc đất đai của dự án.
- Trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB được Hội đồng thông qua,
chủ động niêm yết công khai và gửi cho từng hộ dân bị ảnh hưởng để lấy ý kiến
góp ý của người dân.
- Tiếp tục lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư của các hộ
bị ảnh hưởng còn lại để báo cáo Hội đồng bồi thường xem xét thông qua.
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- Phối hợp UBND phường Đống Đa và Ban GPMB tỉnh đôn đốc bà Ung Thị
Nhạn thực hiện tháo dỡ phần nhà ở hiện trạng còn lại theo tiến độ đã cam kết. Trên
cơ sở đó chỉ đạo Công ty CP QLSC Đường bộ Quy Nhơn thu dọn mặt bằng đảm
bảo mỹ quan đô thị.
2. Phường Đống Đa:
- Đề nghị Đảng ủy phường: tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND và
các Hội đoàn thể phường triển khai thực hiện tốt công tác: tuyên truyền, vận động
người dân chấp hành chủ trương của Nhà nước, xác nhận nguồn gốc đất đai.
- Giao UBND phường Đống Đa tập trung xác nhận dứt điểm nguồn gốc đất
đai, số nhân khẩu, tình trạng chỗ ở của 153 trường hợp còn lại. Chủ động liên hệ
Văn phòng Đăng ký đất đai để xác nhận tình trạng chỗ ở khác của các hộ có nhà,
công trình xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sẩn của hộ ông Đức, ông Hô và bà
Thấy, trên cơ sở đó gửi kết quả về Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trước
ngày 15/01/2020.
3. Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố: trên cơ sở Quyết định số
4407/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá trị bồi
thường, hỗ trợ của một số hộ dân liên quan đến công trình Khu tái định cư phục vụ
dự án đường Lê Hồng Phong nối dài tại khu vực 9, phường Đống Đa, thành phố
Quy Nhơn, tiến hành tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ GPMB và thu hồi đất đối với hộ ông Đức, hộ ông Hô và hộ bà
Thấy.
4. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố tạo điều kiện cho
công chức, viên chức của đơn vị (là thành viên Tổ công tác) tham gia cùng Trung
tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thực hiện lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái
định cư cho dự án; đồng thời phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Phát triển Quỹ đất
thành phố giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực
hiện dự án nêu trên.
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 Đình Kha – PBT TU;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp TP;
- Thanh tra thành phố;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố;
- TT Đảng ủy, UBND phường Đống Đa;
- VP (LĐ + C11,BTCD);
- Lưu: VT, C11,NPM.
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