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KInh gCri: - Ban Quãn 19 Dir in 7; 
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Can cr Quy& djnh s6 217-QD/TW, ngày 12/12/2013 cUa B ChInh trj v ban 
hành Quy chê giám sat và phãn bin xA hi cüa Mt trn To quôc Vit Nam và các 
to chrc ChInh trj - xä hOi;  Nghj dnh sO 40/2020/ND-CP, ngày 06/4/2020 cUa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hành mOt  so diêu cüa Lut Dau tu cOng; Kê hoach so 
297/KH-MTTQ-BTT ngày 07/4/2022 cüa Ban Thuing trIrc Uy ban MTTQ Vit 
Nam tinh ye to chcrc phân bin xa hi dOi vâi Dir an thành phân dâu tu xây drng 
don ChI Thnh — Van phong thuc Dr an xây drng cOng trInh dithng b cao tOc 
Bäc — Narn phIa Dông giai don 2021 — 2025. 

Ban Thtrxng trirc tJy ban MTTQ Vit Nam tinh dA t chrc Doàn di khão sat 
thrc tê c huyn Tuy An và Thj xà DOng Hôa ncyi dir an di qua vào ngày 14/4/2022 
và tO chrc hOi  nghj phãn bin xä hi bang hIth thirc dOi thoai vài Ban quân 19 Dir 
an 7 (den vj thu dâu tlx) và chInh quyên các dja phrang, nhng ngixoi dan có ãnh 
hu&ng trrc tiêp tr dr an tr ngày 26-27/4/2022. Dông thii giao Ban Thu&ng trirc Uy 
ban MTTQ Vit Narn các huyn: Tây Hôa, Phi Hôa và Thãnh phô Tuy Hôa chü 
dng xay drng kê hoach và to chi'rc phãn bin xA hi. 

Trên co so thng hçp 9 kin phãn bin cüa các chuyên gia, các 9 kin ti các 
hOi nghj dôi thoai va van bàn tong hqp 9 kiên phán bin cüa các huyn, thành phô. 
Ban Thtrng trirc Uy ban MTTQ Via Nam tinh tOng hqp 9 kiên phãn bin xA hi 
dOi vOi Dir an thành phân dâu tu xay drng don ChI Thnh — Van phong thuc Dir 
an xay drng cOng trmnh duorng b cao tôc Bäc — Nam phIa Dông giai don 2021 — 
2025 (goi tat là Dr an) nhu sau: 

1. kin chung 

Thfr nht, Lath do các dja phixang và Nhân dan dng tInh, th6ng nht cao 
vOi chü twang thrc hin Dr an cUa Chinh phü, Dir an dithng bO cao tôc Bäc - Nam 
di qua dja phn tinh Phü Yen se dáp irng &rc thu câu vn tâi cho tuyên &thng bO 
Bäc — Nam, kêt nOi duçic các vüng tr9ng diem, các khu cong nghip và trung tam 
kinh th trên dja bàn cã rn.rOc; dong thii, giám tái km luqng xe di qua quOc 1 1 dang 
sir diing hin nay, giâm bOt kinh phI duy tu, bão trI dung b do lucmg xe ngày càng 
nhiêu. Ben cnh do, các diem kêt nOi vOi cao tOc dtti các dja phuan nai dij an di 
qua së to diêu kin thun 1ci trong phát triên kinh te - xA hi, phát triên du lich cho 
các dja phixang. 



Thu hai, Lnh dio các dja phuxing và Nhãn dan dng thun vii nhItng tác dng 
tIch cxc và tiêu crc cüa Dr an dôi vài cong  dông dan Cu trong qua trInh khào sat, tin 
hành xay drng cong trInh và sau khi dua vào 4n hành; dê nghj dcin vj chü du tu có 
các giài pháp the, sat thirc tiên dê khAc phiic thâp nhât nhUng tác dng tiêu crc cüa 
drán. Dong thi thuing xuyên phôi hcip cht chë vâi các dja phuang trong giai doan 
triên khai thrc hin dr an d kjp thii giãi quyêt các vuâng mAc phát sinh trong thrc tê. 

Thfr ba, D nghj trtrâc khi khâi công, Chü d&u ttr yeu cu nhà thu lam vic va 
thông nhât vOi các dja phrnmg bAng vAn bàn ye vic sü diing t?m  thi các dtring 
bêtong khu phO, duing lien thôn, lien xA trong qua trInh thi cong du an phãi dam bâo 
v sinh môi trueing, an toàn cho ngu&i dan di iaj  bInh thu?ng, nêu hu hông phái kjp 
thyi sCra chcta và khôi phc nhu tInh trang ban dâu tnxâc khi bàn giao trà cho dja 
phuang. 

Thfr tir, Dr an phn Ian di qua khu virc có dja hInh song, su6i va di ni'ii có dO 
dôc Ion nên có khà nAng xãy ra sir cove môi tnr?Yng sau khi dij an hInh thành, dê nghj 
chü dâu tx quan tam khâu dO công/câu cho phü hçip, dam bão tao  diêu kin thun li 
cho vic thoát nuOc vào müa mua lü và di li cüa Nhan dan. 0 mOt  sO vj trI di qua dOi 
nCii có dja chat phic tap, cong trInh phài dào sau, dAp cao dê xãy ra sit tnr9t khi mcia 
rnua nên dê nghj quan tam den phtrcing an kè mái ta luy chong truqt và rAnh dinh dê 
cAt nuOc phIa ta luy ducing. 

Thfr 11Am, D nghj quan tAm tInh toán k hO thong &rng gom dan sinh kt ni 
các nut giao thông, các diem dirng d xe trCn tuyên du&ng cao toe di qua dja phn các 
dja phuang, nhât là nhUng khu virc có dông dan cu nhAm dam bão thuân li trong 
giao thông di li, lao dng san xuât và sr an toàn cüa ngu&i dAn. 

Thfr sau, D nghj, don vj chii dAu tir quan tarn, phi h?p  vOi cAc dja phung trang 
bj phuing tiOn, con nguài dê rng phó sr CO mOi truàng trong dr an. Quan tArn uu tien 
thuê cong nhân tai  dja phucmg dê thi cOng cong trInh. CAn cir vào tInh hInh thc tê và 
chiêu dài tuyên thi cOng bô trI các nba vO sinh kru dng phic vv cho cong nhân thi 
cong. Xây drng hO thông câu tha xe va cong thu dê thu gom toàn bO nuOc thai tir hoat 
dng rüa bánh Xe, rcra may moe tir hoat dng trOn  be tong tai  cong trithng, giam thiêu 
thâp nhât các ãnh huOng den nguôn nuOc sinh hot và nguôn nuOc tir nhiên cüa các dja 
phtrang. Che phü bat  dôi vOi tat cà cac phung tiOn chuyên chO nguyen vt liOu,  dat 
thAi, phê thAi, phun nuOc giãm biii, thung xuyen thu dQn dat, cAt, 4t 1i0u  ri yAi tai 
khu vrc thi cOng và dung tiep can. 

Thfr bay, D nghj Chü dAu tix sOm bàn giao h s, hiOn  tr.r1ng c9c giAi phóng 
mt bang, cQc môc 10 giOi, pham vi giAi phóng mt bang cho cAc dla  phi.rang bao gôm 
ca cac hang  mic mO vt liOu, bAi thAi, khu tAi djnh cu, cAc cong trInh phi tr phic yjj 
thi cOng,... dê triên khai cong tAc giAi phóng mt bang; dong thi Co trAch nhiOm 
huOng dan, phoi hqp chat  chë vOi cAc dja phuYng trong cong tác bOi thtrmg, giAi 
phóng mt bang vA trong quA trInh bàn giao. 

Tht'r tam, Di vOi các hO gia dInh bj thu hi dt 0, dt sAn xuAt duqc dn bü v tAi 
sAn gan vOi dat bj thu hOi, den bü ye hoa màu, cay luong thirc, cay Iâu nAm... là phü 
hqp vOi chü triwng, chInh sAch cüa DAng và Nhà nuOc. Tuy nhiên giA Ca quy djnh 
trong cac chInh sách cüa nhA nuOc mang tInh on djnh ti.rcing dôi, nhung giA thc tê lai 
biên dOi rAt nhanh do tAc dng tir nhiêu nguyen nhAn cA chü quan, khách quan và phi 
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thuc vâo quy 1ut thj tnthng. D nghj dan vj chü du tr xay drng phwing an giá dn 
bü phãi sat vâi giá thj tnrYng và tiên hành lay kiên ngtr?xi dan có lien quan, thirc hin 
tot vic cOng khai, rninh bach trong chInh sách den bi, h trçx, dông th?yi phôi hcxp vâi 
dja phuang näm bat tam tix, nguyen vng cüa ngri dan dê kjp thôri tháo gi nhUng 
v.ràng mAc trong qua trInh thu hôi, den bU dir an dê dam bâo quyên và lqi Ich chInh 
dáng cüa Nhân dan. 

2. Mt s kin cii th 

Thfr nht, d nghj dan vj chü dAu tix rà soát các s lieu lien quan dn din tIch 
dat dtrçc chiêm dicing dê thirc hin Dr an dam bão thông nhât. Ci the: tài nguyen theo 
quy niô hoân chinh 6 lan xe là 356,5ha, trong do dat ô khoãng 6,l2ha; dat nông nghip 
khoAng 294,8Oha; cac loi dat khác khoáng 55,64ha. Tuy nhiên theo Báo cáo dánh giá 
tác dng mOi tru&ng, các hing mic cOng trInh cüa Dir an bj chiêm diing khoáng 
391,966ha, trong dO dat ô và dat vuôn 7,1804ha, dat trông lüa 02 vii 189,0286ha, dat 
nông nghip khác 25,5022ha, dat rCrng san xuât 147,56678ha, dat quOc phàng 
0,1533ha; dat khác 22,5638ha. 

Thfr hai, D nghj chü du tix quan tam chInh sách bâo hiêm cOng trInh ngay tir 
giai don dâu cüa dr an và phôi hqp cht chë vri dja phuong triên khai thrc hin dê 
dam bão quyên và lcii Ich chInh dáng cüa Nhân dan. 

Thu ba, Nh&ng tác dng tiêu circ dn môi truàng và xA hi cüa dr an trxàc, 
trong và sau khi dua vâo 4n hành khai thác dôi cong  dong dan cu da duçic dê cp 
tuang dôi ci the trong Báo cáo dánh giá tác dOng  moi trung (DTM) cUa dr an. Tuy 
nhiCn, DTM cüadr an can bô sung dánh giá các khIa cnh sau: 

- D nghj dánh giá ánh htning cüa Dir an dn d%r an BAi rae cong cong thj xA 
DOng HÔa (giai don 1) và DO an diêu cbinh Quy hoch chung xây drng Khu kinh tê 
Narn Phü Yen, tinh Phü Yen den nAm 2040 darn báo không lam ánh huâng den tien d 
thrc hin, hoàn thánh va dua vão khai thác cUa dr an BAi Rác. 

- D nghj dánh giá các tác dng dn vic thay di dja hInh cüa tCrng khu virc, tác 
dng cüa vic no mIn trong qua trInh thi cong qua các dOi ni'ii, các biên pháp thu gorn, 
quán l krçxng dat dá thai trong qua trInh dào, phá nüi. Urn " dôi vâi krçmg nhiâC rniia 
cháy tràn ãnh huông den các khu dan cix và krcng dat, dá thai phái quán 1 và thirc 
hin dung theo quy djnh cüa Lut Khoáng san. 

- D nghj dánh giá tác dng rnôi trueing di vâi vic chuyn di misc dIch sr diing 
dat dê lam bAi thai, tr?m trOn, các tác dng trong qua trInh khai thác, vn chuyên 
nguyen vt lieu  xay dirng, may mOe, thiet bj phiic vi dir an. Bô sung các giãi pháp sau 
khi ket thüc dir an trâ li mt bang cho các dja phixong. 

- Dr an có htràng vuông góc vâi các tric thoát lü tren dja bàn tinh, cO th ãnh 
huâng den qua trInh thoát lü, lam gia tang ngp 1iit ti khu v1rc. Dê nghj bô sung các sO 
1iu kháo sat dánh giá hin trng ye thoát lU, ngp liit; dánh giá clu the ãnh hung cüa 
Dir an dung cao tôc den vic thoát 10, ngp liit t?i  khu e dir an di qua (bao gOrn kêt 
qua tInh toán ye thüy vAn, thüy lrc) dê lam ca so dO xuat các giái pháp giám thiOu tác 
dng phü hçp. 

- D6i vOi nuOc thai: d nghj lam rO quy rno, cong su&t cüa tirng cong trInh thu 
gom, xi~ l' nuàc thai sinh ho?t, nirOc thai cUa tr?m trn be tong xi mAng, dam bão dt 
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quy chuAn k thut môi tru&ng. Dng th&i, xác dnh cii th ngun tip nhn, vi trI xã 
thai, phi.rang thüc xã thai, tiêu chuân, quy chuân k thut áp ding. 

- B sung ni dung dánh giá tác dng cüa vic thoát nuâc, dn dông thoát nuàc 
và các yêu to có lien quan khác trong giai doan thi công, 4n hành khai thác lam ãnh 
hu&ng den phm vi ngoài phm vi giãi phóng mt bang cüa Dir an. 

- B sung phtwng an dn bü cho nhüng h dan có dt san xut bj mt vinh vin 
trén din tIch dat cüa dir an; plurang an den bü cho nhIng h dan có dAt san xuAt nông 
nIip bj ãnh trong suôt qua trmnh thi cong dir an (nêu có). 

Thir tir, D.r an dix&ng cao thc di qua chü yu chim ding dat san xuAt nông 
nhip cüa Nhân dan, trên tuyên có nhiêu kênh, muong ni dong bj ành hung trirc 
tiêp se ánh hu&ng den cá h thông thüy lqi và con &rrng 4n chuyên nông san cüa 
ngxii dan trong khu vrc va lan can. Dê nghj dn vi chü dâu tt.r xem xét xây dimg 
dtr&ng gom, ham chui và câu vixçlt có kIch thuâc thông thüy phü hcip vài dc tInh san 
xuât cay trông cüa ngi.rYi dan, dông thai quan tarn bô tn &thng gom và ham chui a 
don tCr Km0 + 000 den km4 + 500, dê dam bão cho vic di l?i  va phrnng tiên vn 
chuyên nông san cüa nhân dan hai ben dithng cao tôc, hn chê tôi da vic tác dng 
chia cat cong dông cüa Dr an. 

- Vài nhttng h dan không bj thu hi dAtsãn xuAt nhung khi dan vj thi cong tin 
hânh thrc hin d,r an thI phân din tIch san xuât con !ai  cüa các h se bj ãnh hu?ing. Ciii 
the trxâc khi thi công, kliu vrc Dir an là mt cánh dông duçic két nôi dOng b bang h 
thông tuài tiêu, giao thông hoàn chinh, den khi thi cOng cong trInh gay hin ttrçrng 
chn h thông ti.râi tiêu, giao thông... lam ngp üng hoc khô hn cho cánh dông, khó 
khAn trong vic san xuât và di chuyên thu hoach cüa Nhân dan. Dê nghj dan vj chü dau 
ttr có các phuang an dê giâi quyêt van e nay, darn bâo khong lam ánh hi.xông den san 
xuât cCia ngir?i dan. 

Thfr nãm, D nghj quan tam xay dimg h thng c6ng thoát nixac vao müa mua 
trên suOt chiêu dài cüa dumg cao toe di qua dja phn tinh Phii Yen phãi dam bâo an 
toàn và han  chê thia hai  cho Nhân dan a các dja phucing Co Dr an di qua, nhât là 
nhng non thu?ing xuyên xãy ra ngp üng nhu: Thôn Phü An, xA An Phü; thôn ThQ 
VCrc, Quan Quang, Ttthng Quang, Xuân HOa, Thuçing PhCi, xã BInh Kiên (thành phô 
Tuy HOa), ThOn Phü Nông, Phuâc Nông, xä HOa BInh 1 (huyn Táy HOa), Khu dan ci.r 
Dá Dimg, khu phO Bàn Nham Nam, Phu?mg HOa XuAn Tây (thj xA DOng HOa), thôn 
Tuy Ducing, xã An Hip (huyn Tuy An); xä HOa An và HOa Trj (huyn Phü HOa) 

Thtr sáu, D nghj xem xét du tu tuyn dix?ing, h thng din chiu sang di vÔi 
tuyên nôi so 07 thuOc dr an (tai thj trân ChI Thanh, huyn Tuy An) kêt nôi vào Quoc 
l 1 dam bão theo quy hoach cüa dja phuorng. 

Thfr bay, d nghj xem xét dAu Ui tuyn dix&ng k& ni tr nut giao Khu cong 
nghip HOa Tam ket nOi vão vj tn ngA ba dâu tuyên QuOc l 1 cüa dir an Tuyên duing 
giao thông tr Cãng BAi Gôc (Khu kinh te Nam Phi Yen, tinh Phü Yen) kêt nOi Quôc 
l 1 di Khu kinh te Van Phong (tinh Khánh HOa). 

Thfr tam, Dir an duvng cao t& BAc - Nam phIa Dông di trüng vào mt phn dr 
an Bai rác cong cong thi xa DOng HOa (giai doan 1), dê nghj Chü dâu Ui xem xét bô tn 
kinh phi thrc hin giái phong mt bang và kinh phi phan bOi thixäng ma rng din tIch 
hoàn trá cho Dir an Bâi rae cong cong thj xa DOng HOa (giai doan 1) dam bão phü hçp 
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viii quy mô dAu Ut dir an Bäi Rae dA dt.rçc phê duy, luu h thng c6ng ngAm d 
thoát nurc; dông thxi phôi hçip cht ch vài UBND thj xA Dông Hàa dê thông nhât 
vic triên khai th%rc hin. 

Thu chin, Huyn Tây Hôa, d nghj chuyn vi trI bâi thai vt 1iu xây dung tt'r nüi 
Hucmg, thôn M Thanh Nam, xA Hôa Phong có din tIch O,5ha ye xA Hôa BInh 1 tir 
d9c soi trong ô thôn Phi Nong den thôn Phtrc Nông phIa ngoài cüa vj trI dã quy 
hoach bâi do tang dat rnt), nhAm chong xói R, hn chC ducc lucing nuàc 10 chây vào 
các thOn, bão v qu5 dat san xuât cüa dja phung, dOng thi giãm chi phi cüa dr an. 

Thu mtrôi, D nghj quan tam rà soát, xem xét xay kè ch6ng xói Ri chay doe khu 
dan cu sOng ô phIa Dông (thôn Phi Nông, xâ Hôa BInh 1, huyn Tây Hôa) cüa cOng 5 
cira (don tr câu Dà Rang den câu vu9t DT645) vi khu dan ctr s bj ãnh huâng bôi 
dông rnxôc chãy qua cong khi vao mOa mua 1(1. 

Thü' muôi mt, d61 vâi các vn d lien quan dn chInh sách bi thung, h trçl 
tái djnh cu khi Nhà nuàc thu hôi dat: 

- Trong cOng tác bi thu&ng, h trçi tái djnh Cu cAn phãi xây dirng khu tái djnh Cu 
dam bão phO hçp vài diêu kin san xuât, di 1i và dam bào sinh ké cüa ngui dan a 
vOn bj ânh hu&ng dir an. Dc bit, phãi dam báo duçrc diêu kiin ye ha tang k thut, 
ha tang xA hi nai mài phãi bang hoc tot hn ni cO, dê dam bão on djnh cuc 
song cho Nhân dan. 

- D nghj quan tarn dn ehInh sách bi thix?ng cho Nhân dan phãi thôa dáng, phO 
hçip vâi thrc tin cuc sOng, cong khai, minh bach,  cong bang, CO sr dOng thun cao 
cüa Nhãn dan. Trong dO quan tam xem xét nhiêu hO dan cO cOng trInh nhà ô kiên CO 
dâu Ut xây dirng ton kern, vi trI kinh doanh thun lçii và dôi ttrçng khách hang cO san, 
nhOng hO gia dInh xay nhà ldCn cO trCn din tich dat nông nghip. 

- D nghj xem xét quan tam b trI tái djnh Cu cho các con dang a chung vOi cha, 
mc dA CO dü diêu kiên tách hO nhung vI gia dInh khO khAn, thu nhp chü yêu bang san 
xuat nông nghip nén khong cO diêu kiin  dê tách hO cho con cái. Quan tam bô tn ti 
djnh cu dôi vâi các hO gia dInh bj ãnh hi.rong nhirng không thuOc  dôi tuvng bj thu hôi 
dat theo nguyen vng cUa Nhãn dan vi có nhctng dja phung các hO näm trong dôi 
tuçing bj thu hôi dâ duçic tái djnh Cu, chi cOn lai  tr 01 -2 hO gia dInh trong khu vijc. 

- Hin nay nhiu hO gia dInh bj thu hi dt dang CO nba a trên diên tIch dAt rng 
CO vuOn, có diêu kin chAn nuOi gia sue, gia cam là thu nhp chInh dê dam bão cuOc 
sOng. Dê nghj khi bO tn tai djnh cu quan tarn xem xét den vic san xuat chän nuOi dê 
nguai dan tiep t%lc on djnh cuOc song vi da so deu sOng bang nOng nghip, nhieu ngui 
lan tuOi, khá nAng h9c nghC mài khó khän. Dông thti ma các lop day nghê hoc cO 
chInh sách t?o  vic lam theo nguyen v9ng cüa Nhân dan. 

- Thjc t hin nay cO nhiu hO gia dInh xây dirng nhàâ trên din tIchdAtnOng 
nghip, chua cO diêu kin dé chuyen dôi miic dIch sir dung dat. Khi thu hOi dat nêu bôi 
thu&ig theo giá dat nOng nghip thI rat khO khAn cho Nhân dan. D nghj quan tam 
xem xét vic bOi thung phü hp vâi thc tin d tao  dieu kiin cho ngui dan on djnh 
cuOc song. 
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- Nhiu hO gia dInh sau khi bj thu hi dAt nông nghip, phAn din tIch dAt con lai 
rAt It hoc khong dü dê ngi.ri dan thun lqi tiêp tic san xuAt, d nghj xem xét thu hi 
hêt phân din tIch dat cOn lai  theo nguyen vng cüa NhAn dan. 

- D nghj quantâm xemxét bi thuOng cho nhOng hO gia dlnh trng cay cãnh 
trên phân din tIch dat bj thu hôi. 

- Dir an dix&ng cao t6c di qua thiu khu virc có m ma cüa NhAn dan, d nghj 
xem xét phôi hçip cht chë vâi các dja phuorng và Nhân dan dê thrc hin vic di dOn 
các ngôi mO theo phong tilc cüa nguOni Vit Nam; dông thOni xem xét h trçl kinh phi d 
ngiiOni dAn hoc mO và di chuyên den nai cãi tang mâi. 

- Nguyen v9ng ci:ia Nhân dan xA HOa An và HOa Trj, Huyn Phii HOa mong mu6n 
duc tiêp tIc câi tang các ngôi mO buOc phái di dOni sang các khu dAt trông trong khu 
vrc lAn cn không bj ãnb huâng cüa duOnng cao tôc di qua. 

3. TInh khA tlii và hiu quA cüa di An 

Dr an thành phn dAu tu xay drng doan ChI Thtnh- VAn Phong thuOc  dir an xây 
dirng dis&ng bO cao tOc Bäc — Nam phIa DOng giai doan 2021-2025 vài tong chiu dài 
khoAng 49,52 km (diem dâu tai  Km0+000 giao cat vâi di.rOnng kOt nOi vào thj trân ChI 
Thanh; diem cuôi tai  Km49+522 vj tn ket nôi vâi dr an Dèo Ca thuOc  dja phn xA HOa 
Xuân Nam, huyn Dong HOa, tinh Phti Yen) vâi tong diOn tich thijc hin dir an 424,31 
ha di qua các huyn: Phü HOa, Tuy An, Tây HOa, thj xa Dong HOa và thành phô Tuy 
HOa, tinh Phü Yen vâi hin trng là dAt rcrngchiem din tIch 66,13 ha, dat trông Iüa 
vâi din tich 191,8 ha (trong do, dAt chuyOn trông lüa ni.râc vâidin tIch 148,3 ha), các 
loai dAt khãc vâi din tIch 166,3 8 ha. 

Dr an thành phAn dAu t.r xay dyng doan ChI Thnh - Van Phong thuOc Du An xay 
drng cong trInh duOnng bQ cao tôc Bäc -Nam phIa Dông giai doin 2021-2025 di qua 
dja phn tinh Phü YOn t?o  diêu kin thun 1i tinh Phü Yen kêt nôi các trung tam kinh 
tO, chInh trj, cAc khu kinh tO, khu cong nghip; tirng btrâc hoàn thin kOt câu ha tang 
dOng bO,  thüc dAy phát triOn kinh tO - xA hOi  và dam báo quOc phOng - an ninh; gop 
phân tang näng lrc canh  tranh cCia nOn kinh tO. Dông thOni thu hut dâu tu; phát triOn du 
Ijch, thu hut khách trong và ngoài tinh vâ khAch quOc tO dOn tham quan du ljch và nghi 
duong; phát triOn các djch vii mua sam, an uông, vui choi giãi trI, kIch thIch phát tniên 
sAn phâm lAng nghe, to cong an vic lam và tang thu nhp cCia nguOni dAn, tü dO phát triOn 
kinh tê - xà hOi  cüa dja phuorng. 

4. D nghj cüa Ban Thu'ôiig trrc Uy ban MTTQ Vit Narn tinh 

4.1 D ngh Ban Quãn 19 dr An 7 

- D nghj don vj xem xét, tip thu các 9 kin phAn bin xä hOi  cüa Ban Thu&ng 
trrc Uy ban MTTQ Vit Nam tinh và phAn hôi vic tiêp thu bang van ban theo quy 
djnh. 

- D nghj Chü dAu tu sau khi duçic ccr quan có thAm quyn phê duyt báo cáo 
dánh giA tác dng môi truOnng cüa dr An thI thrc hin dung nOi  dung trong báo cáo 
dAnh giá tác dng môi truOnng duqc duyt va thirc hin day dCi các quy djnh tai  Lut 
BAo v môi truOnng nAm 2020, Nghj djnh sO 08/2020/ND-CP ngày 10/01/2022 cüa 
ChInh phü và Thông tu so 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cüa BO Tài nguyen 
và Môi truOnng. 
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- D nghj cung cAp kjp thii thông tin chi tiit 1 trInh, tin d thrc hin dr an và 
phôi hçp cht ch vài các dja phixang trong qua trInh triên khai thirc hin Dr an. 
Thung xuyên lang nghe các kiên, nguyen vpng cüa Nhân dan dê phôi hçip giái 
quyêt dam bâo quyên và lqi Ich chInh dáng cia Nhân dan. 

4.2 D ngIi UBND tinh 
- Quan tam chi dao  các ngành lien quan và các dja phuang xem xét, giãi quyt 

các kiên, nuyn vng cüa Nhân dan dôi vâi cong tác bôi thir?mg, h trçl tái djnh cu 
sau khi thu hôi dat dê thrc hin Dr an. 

- D nghj UBND tinh xem xét ban hành Quyt djnh v &ln giá các loai cay trng. 
VI hin nay tinh da bâi bO Quyet djnh so 56/2019/QD-UBND ye nguyen tàc và 
phuang pháp áp ding dn giá các loai cay trOng trén dja bàn tinh Phü Yen, tr näm 
2021 den nay các huyn, thj xà, thành phô trén dja bàn tinh chixa xay drng và phê 
duyt ducic don giá bôi thu?.ing cho các loi cay trông dê 1p và phê duyt phuong an 
bôi thung, h trçl cho các dr an. Do 4y, khã nAng 1p và phe duyêt phuong an bôi 
thuing dôi vâi Dr an cao tôc trong th&i gian den sê bj chm tiên d. 

- D nghj chi do các dja phwmg tang ctrng cong tác tuyên truyên, vn dng 
ngu?i dan nhn thirc rô nghTa, tarn quan trQng cüa Dir an dôi vâi sir phát triên cüa Ca 

nixâc nói chung và tinh Phü Yen nói riêng; tuyên truyên các quy djnh cüa Nhà nuâc ye 
chInh sách bOi thu?ng, h trçl tái djnh Cu dê giipngu&i dan hiêu rö và dông thun, 
phi hqp tOt vài các dja phucing trong vic kiêm dem, 1pliO sa bôi thung, ho trçr va 

tãi djnh cu nhAm han die thâp nhât vic tranh chap, khiëu nai,  khiêu kin tp trung 
dOng nguôri. 

- D nghj chi dao  các dja phuong phái thrc hin t& vic cong khai, minh bach, 
dCing quy trInh, thu tiic theo quy djnh pháp luat,  lay kiên Nhân dan trong qua trInh 
xay dirng phung an bôi thithng, h trçi tái djnh Cu. Tiêp nhn và giãi quyêt kip  thai 
các kiên nghj, khiêu nai  cüa cong dan ye bôi thumg, ho trq, tái djnh ctr ngay khi phát 
sinhtrccis& 

Trên day là tng hcip kin phán bin xä hi và d nghj cua Ban Thung trrc Uy 
ban MTTQ Vit Nam tinh dOi vói Dir an thành phân dâu ttr xay dirng doan ChI Thanh 
— Van phong thuOc Dr an xAy drng cong trInh ththng b cao tôc Bac — Narn phIa 
Dông giai don 2021 —  2025.!. 

Nol nhân: 
- Nhis kInh giri; 
- Thtr&ng trrc Tinh üy (b/c); 
- Ban dan vn Tinh üy; 
- UBMTI'QVN thj xã Dông Hôa, tp Tuy Hôa, 
huyn lay Hôa, huyn Phü Hôa, huyn Tuy An. 
- UBMTTQVN các xA có dr an di qua. 
- BTT UBMTTQVN tinh; 
- Ltru: VT, DCPL. Nguyn Quc Hoàn 
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