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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Sơn
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác GPMB của dự án Xây dựng cấp
bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập
úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn
Ngày 19/11/2019, tại phòng họp UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Sơn
– Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ GPMB
dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu
thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Thành
phần tham dự gồm có đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài chính Kế hoạch,
phòng Quản lý Đô thị, phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý dự án
nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố,
UBND phường Nhơn Phú.
Sau khi nghe đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố báo cáo
tiến độ của dự án nêu trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ
tịch UBND thành phố Lê Anh Sơn chủ trì kết luận như sau:
I. Đối với đoạn từ cầu Sắt 2 đến đập Phú Hòa (phía bờ hữu):
1. Trung tâm PTQĐ thành phố:
- Tham mưu UBND thành phố có thông báo yêu cầu các đơn vị viễn
thông, truyền hình cáp khẩn trương tháo dỡ, di dời các đường dây viễn thông,
cáp truyền hình. Thời gian hoàn thành trước ngày 22/11/2019.
- Phối hợp Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố khẩn trương tham
mưu UBND thành phố ban hành Quyết định giao đất cho bà Trần Thị Hoa.
Thời gian hoàn thành trước ngày 22/11/2019.
- Tiến hành vạch rõ chỉ giới thu hồi đất tại mỗi hộ dân để làm cơ sở cho các
hộ thực hiện di dời công trình, vật kiến trúc và nhà ở. Đồng thời bố trí lực lượng
phối hợp cùng phường Nhơn Phú thực hiện tuyên truyền, vận động người dân di
dời vào đúng chỉ giới quy định trước ngày 24/11/2019.
- Lập dự toán và bố trí kinh phí để bồi dưỡng các thành viên Tổ vận động dự
án thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nêu trên.
- Sau ngày 24/11/2019, tiến hành thống kê và củng cố hồ sơ của các hộ
không thực hiện di dời vật kiến trúc, công trình, nhà ở vào đúng chỉ giới thu hồi đất
để gửi Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố tham mưu UBND thành phố
thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.
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2. Phường Nhơn Phú:
- Đề nghị Đảng ủy chỉ đạo Hội đoàn thể, UBMTTQVN phường phối hợp
cùng UBND phường tổ chức vận động các hộ dân (đoạn từ cầu sắt 2 đến đập
Phú Hòa (phía bờ hữu)) đã nhận tiền bồi thường thực hiện tháo dỡ, di dời vật
kiến trúc, công trình vào đúng chỉ giới thu hồi đất trước ngày 24/11/2019 để
tạo điều kiện cho đơn vị thi công thi công công trình.
- Giao UBND phường Nhơn Phú:
+ Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ
trợ giải phóng mặt bằng thực hiện di dời vào đúng chỉ giới thu hồi đất trước
ngày 24/11/2019.
+ Chủ động xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ
không thực hiện di dời vật kiến trúc, công trình, nhà ở vào đúng chỉ giới thu hồi đất
để báo cáo UBND thành phố xem xét.
+ Khẩn trương làm rõ các nội dung yêu cầu của Thanh tra Sở Tài nguyên
Môi trường đối với hộ ông Lê Xuân Thọ. Thời gian hoàn thành trước ngày
25/11/2019.
II. Đối với đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư:
1. Trung tâm PTQĐ thành phố:
- Khẩn trương đề xuất giá bồi thường đất ở để gửi Phòng Tài nguyên &
Môi trường thành phố thẩm định, tham mưu UBND thành phố phê duyệt theo
quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/11/2019.
- Tiến hành lập phương án bồi thường và báo cáo Hội đồng bồi thường
xem xét thông qua 186 hộ ảnh hưởng bởi dự án trong năm 2019.
- Liên hệ Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh để
nhận hồ sơ thiết kế đã có của kè sông Hà Thanh tại vị trí nêu trên.
- Phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tham mưu UBND
thành phố bố trí danh mục đầu tư xây dựng tuyến kè và khu tái định cư dự án
tại đường Sư Đoàn 3 Sao Vàng để trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét,
thông qua trong kỳ họp cuối năm 2019.
- Tham mưu UBND thành phố có văn bản trình UBND tỉnh giao thêm
một số khu đất mới để phục vụ tái định cư cho dự án.
2. UBND phường Đống Đa: khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất đai
của 35 hộ còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án đề gửi Trung tâm PTQĐ thành phố.
Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2019.
3. Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố: khẩn trương tham
mưu UBND thành phố phê duyệt giá bồi thường cụ thể của dự án để làm cơ sở
triển khai thực hiện.
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Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các đơn vị có liên quan phối
hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các phòng QLĐT, TCKH, TNMT TP;
- Thanh tra TP;
- TT PTQĐ TP;
- UBND phường NP;
- VP(LĐ+C7, C11);
- Lưu: VT, C11,NPM.

TL. CHỦ TỊCH
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