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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp
nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án Khu dân cư
phía Bắc đường Đống Đa, phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn
Ngày 05/6/2019, tại Phòng họp UBND thành phố Quy Nhơn, đồng chí Nguyễn
Công Vịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ
công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án Khu dân cư phía Bắc đường Đống
Đa, phường Thị Nại , thành phố Quy Nhơn. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí
Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; Ban quản lý dự án đầu tư và
xây dựng thành phố, các Phòng: Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường, Quản lý
Đô thị, Tư pháp, Thanh tra thành phố; Bí thư Đảng ủy và đại diện lãnh đạo UBND,
Cán bộ địa chính, Công an phường Thị Nại.
Sau khi nghe lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố báo cáo
tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nêu trên; các thành viên dự họp tham gia ý kiến, ý
kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng
chí Nguyễn Công Vịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kết luận như sau:
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu các nội dung chỉ đạo của đồng chí
Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn để triển khai thực hiện, đảm bảo
hoàn thành dự án theo kế hoạch đã đề ra; trong đó tập trung một số nội dung sau:
1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: khẩn trương tham mưu
UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế đối với 05 trường hợp: ông Phan
Văn Định, ông Phan Văn Hoàng, ông Phan Văn Diêu, bà Nguyễn Thị Rãnh bị giải tỏa
trắng và ông Trương Văn Chương giải tỏa 01 phần. Riêng đối với 02 trường hợp ông
Trương Văn Chương và bà Nguyễn Thị Rãnh hoàn thành thủ tục cưỡng chế trong
tháng 6/2019 để tiến hành cưỡng chế theo quy định.
2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố:
- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ mời thầu đối với gói thầu số 3 trong tháng
6/2019 để khởi công xây dựng các hạng mục (trong đó lưu ý làm việc với Công ty Cổ
phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn để thống nhất các nội dung
liên quan đến mặt bằng trồng cây xanh).
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- Cung cấp hồ sơ vụ việc của bà Đặng Thị Hồng Mai cho Thanh tra thành phố
để xác minh tham mưu UBND thành phố giải quyết khiếu nại.
3. Giao Thanh tra thành phố: phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng
thành phố xác minh hồ sơ của bà Đặng Thị Hồng Mai tham mưu UBND thành phố
giải quyết khiếu nại theo đúng quy định.
4. Giao UBND phường Thị Nại: phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
thành phố vận động hộ dân chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước nhận tiền
bồi thường, hỗ trợ; nhận đất tái định cư (nếu có) sớm giao trả mặt bằng.
Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phối
hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Thành Ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- UBMTTQVN, HCCB, HPN, HND, ĐTN TP;
- Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp TP;
- Thanh tra, Công an thành phố;
- BQL DAĐT&PT TP;
- TT Đảng ủy, UBND phường Thị Nại;
- VP (LĐ+C11);
- Lưu: VT, C11.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Ký bởi: Đỗ Xuân Nhất
Email:
nhatdx@quynhon.binh
dinh.gov.vn
Cơ quan: Thành phố
Quy Nhơn, Văn phòng
Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân, Tỉnh
Bình Định
Ngày ký: 12.06.2019
17:06:06 +07:00

Đỗ Xuân Nhất

2

