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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025,  

đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn trên địa 

phận tỉnh Phú Yên (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 

17/8/2022 của UBND tỉnh Phú Yên); Công văn số 847-CV/HU ngày 

08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU 

ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, phối hợp triển khai 

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 

2021-2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên (Sau đây gọi tắt là Công văn số 

847-CV/HU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy).  

Để đảm bảo việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự 

án, đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa, đáp ứng yêu cầu tiến độ theo tinh thần 

chỉ đạo tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ; UBND 

huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền đến mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án 

xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-

2025 (sau đây gọi tắt là Dự án), trong đó có đoạn qua địa bàn huyện Tây Hòa 

đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, cả tỉnh Phú Yên nói chung, 

huyện Tây Hòa nói riêng và chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh 

về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục 

vụ Dự án. 

- Hoàn thành công tác bàn giao diện tích mặt bằng của các gói thầu xây 

lắp của Dự án và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đảm 

bảo tiến độ theo yêu cầu. 

2. Yêu cầu 

- Việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh, Công 

văn số 847-CV/HU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy phải trở 
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thành nhiệm vụ trọng tâm, được quán triệt, triển khai sâu rộng, thường xuyên 

trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; các tổ 

chức, cá nhân, cụ thể theo nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan; huy động toàn bộ hệ thống chính trị của huyện 

vào cuộc nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành công tác GPMB, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư.  

- Xác định rõ mục tiêu hoàn thành trên cơ sở bảo đảm đầy đủ quyền, lợi 

ích chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp 

luật. Phát huy vai trò gương mẫu của chi bộ địa bàn dân cư, tính tiên phong 

gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động, phối hợp thực 

hiện các việc liên quan triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn.  

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thông tin về Dự án; 

cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, nội dung tuyên truyền liên quan đến Dự án 

cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để định hướng tuyên truyền. 

Thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh 

trật tự, không để xảy ra điểm nóng trong quá trình thực hiện Dự án.  

- Tổ chức thực hiện công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục 

vụ Dự án phải tuân thủ khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt và quy định pháp luật, bảo đảm ổn định cuộc sống người dân bị ảnh 

hưởng Dự án phải di dời, tái định cư.  

- Hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 7 (thuộc Bộ Giao 

thông vận tải) đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ Dự án: Bàn giao 70% diện tích 

mặt bằng các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn 

bộ diện tích còn lại trong Quý II/2023. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Về công tác tuyên truyền  

a) Thực hiện tuyên truyền tại khu vực bị ảnh hưởng Dự án  

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân về 

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 

152/KH-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh, Công văn số 847-CV/HU 

ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, các quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năng của Trung ương, 

của Tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Dự án đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của quốc gia, địa phương; 

thu hồi đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân hiểu và nhận thức 

đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân. Vận động cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tạo sự đồng thuận trong phối hợp triển 

khai dự án, gương mẫu chấp hành việc thực hiện giải phóng mặt bằng khi Nhà 

nước thu hồi đất, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đất thu hồi 

hoặc có người thân là đối tượng thu hồi đất. 
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- Đối với UBND xã Hòa Bình 1 có hướng tuyến đi qua ngoài nội dung 

trên phải tập trung thêm các nội dung trọng tâm sau: 

+ Tổ chức họp để phổ biến, quán triệt tư tưởng cho toàn hệ thống chính trị 

cấp xã (bao gồm Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Hội, 

đoàn thể và các đơn vị liên quan của xã) về tính chất, mức độ quan trọng của dự 

án, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của 

Chính phủ và các Nghị quyết của Trung ương liên quan đến Dự án; rà soát năng 

lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ quản lý, trên cơ sở đó, kịp thời điều chỉnh, 

kiện toàn để đảm bảo tiến độ thực hiện công việc, khuyến khích cách làm trách 

nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, quyết đoán, phù hợp yêu cầu và điều kiện thực tiễn, 

không trái với quy định; có báo cáo, đề xuất cụ thể để Thường trực Huyện ủy, 

UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong 

hệ thống chính trị cùng vào cuộc. 

+ Thông báo chủ trương thu hồi đất theo Khung chính sách và quy định 

pháp luật về công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án để 

mọi người dân bị ảnh hưởng Dự án, phải di dời, tái định cư hiểu rõ, thực hiện 

tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện có hiệu 

quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, đồng thuận và bàn 

giao mặt bằng để thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu.  

+ Tổ chức tuyên truyền nội dung cụ thể về phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư và vận động đến từng hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng phải di dời, tái 

định cư theo phương án, chính sách đã phê duyệt. 

b) Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền 

thông  

- Các cơ quan, đơn vị, UBND xã Hòa Bình 1 thực hiện tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin truyền thông như: trên Trang thông tin điện tử, hệ 

thống đài truyền thanh, trong các cuộc hội họp, trong cộng đồng dân cư...về chủ 

trương, quy mô đầu tư Dự án và ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện, 

UBND Hòa Bình 1 kịp thời đưa tin về tình hình thực hiện Dự án, tiến độ GPMB, 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án và các điển hình trong công tác 

bàn giao mặt bằng; sự quan tâm đặc biệt và thường xuyên chỉ đạo của Quốc hội, 

Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 

trong quá trình triển khai thực hiện.  

(Gửi kèm danh mục các văn bản liên quan phục vụ công tác tuyên 

truyền, quán triệt, phổ biến để thực hiện Dự án) 

2. Nhiệm vụ  

Xác định công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 

khâu then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai Dự án, là thước 

đo sự sẵn sàng, trách nhiệm và quyết tâm của huyện nên đòi hỏi sự thống nhất 

trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng và quyết 

liệt vào cuộc của các tổ chức, cá nhân liên quan, sự đồng thuận cao của người 
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dân và doanh nghiệp; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, UBND xã 

Hòa Bình 1 tập trung thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

sau: 

a) Tăng cường công tác phối hợp, quản lý lĩnh vực ngành, phạm vi quản 

lý của địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành 

về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai...; tham mưu Huyện ủy, UBND huyện 

lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung triển khai và chỉ 

đạo thực hiện đảm bảo mục tiêu hoàn thành công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư phục vụ Dự án theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm ổn định cuộc 

sống người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án, phải di dời, tái định cư; thực hiện tốt 

việc công khai, minh bạch, đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật, lấy ý 

kiến Nhân dân trong quá trình xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời ngăn 

ngừa, xử lý các biểu hiện tiêu cực, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; thực 

hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị 

có liên quan đến công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay từ cơ sở 

theo đúng quy định pháp luật; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện lợi dụng 

khó khăn của công tác GPMB để trục lợi, các hành vi xuyên tạc, kích động, lôi 

kéo, cấu kết để đòi hỏi, kiến nghị, phản đối không có cơ sở để giải quyết.  

Tập trung thực hiện quyết liệt công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ Dự án: Bàn giao 70% diện tích mặt 

bằng các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ 

diện tích còn lại trong Quý II/2023.  

b) Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính 

– Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, Thành viên Ban chỉ đạo  

huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với UBND xã 

Hòa Bình 1 giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tạo 

điều kiện thuận lợi để Ban Quản lý dự án 7, các đơn vị liên quan sớm hoàn 

thành các hồ sơ, thủ tục đáp ứng yêu cầu tiến độ Dự án, đảm bảo đúng quy định 

pháp luật. 

c) Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất: chủ trì, phối hợp các 

cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Hòa Bình 1 xây dựng kế hoạch thực 

hiện chi tiết công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai thực 

hiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ Dự án: Bàn giao 70% diện tích mặt bằng 

các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện 

tích còn lại trong Quý II/2023.  

d) Giao Thành viên Ban chỉ đạo huyện: theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án (ban 

hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo 786 

huyện Tây Hòa) định kỳ trước 14 giờ ngày thứ Tư hàng tuần báo cáo tiến độ, 
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kết quả thực hiện, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho UBND 

huyện, Ban chỉ đạo huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng – Cơ quan Thường 

trực BCĐ) tổng hợp báo cáo Trưởng Ban, Phó trưởng Ban để chỉ đạo.   

đ) Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Phối 

hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Hòa Bình 1 tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến Dự án; vận động 

Nhân dân đồng tình ủng hộ, chấp hành tốt việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư; kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để có phương án 

giải quyết cụ thể nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tham 

gia, phối hợp với các địa phương giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc 

phát sinh trong quá trình triển khai Dự án; phát huy vai trò giám sát, phản biện 

xã hội; tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền và 

lợi ích hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong giám sát việc triển khai Dự án 

theo quy định. Phối hợp với tổ chức lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ các hộ gia 

đình thật sự khó khăn trong việc di dời, tái định cư thực hiện Dự án. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức các hoạt động giám sát 

việc triển khai thực hiện Dự án, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 

Nhân dân để kiến nghị xem xét, giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo quyền và lợi 

ích của Nhân dân.  

e) Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan Thường trực của 

BCĐ): theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tiến độ, kết quả thực 

hiện, các đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, 

tham mưu UBND huyện giải quyết đúng quy định theo thẩm quyền, hoặc tham 

mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết (nếu vượt thẩm quyền). Định kỳ 

trước 14 giờ ngày thứ Năm hàng tuần báo cáo Trưởng Ban, Phó trưởng Ban 

để chỉ đạo và báo cáo Sở Giao thông Vận tải đúng quy định (theo Công văn số 

1113/SGTVT-QLQH ngày 11/8/2022 của Sở Giao thông Vận tải). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1 

theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU 

ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 

17/8/2022 của UBND tỉnh, Công văn số 847-CV/HU ngày 08/7/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch này. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1, 

Thành viên Ban chỉ đạo huyện theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao 

và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (theo Quyết định số 786/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2022 và Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Chủ 

tịch UBND huyện) tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên 

chức, người lao động và Nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư phục vụ Dự án.  
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3. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn 

hóa – Truyền thanh huyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1 tổ chức tuyên truyền 

Kế hoạch này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu cần thiết sửa đổi, bổ 

sung những nội dung cụ thể, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND xã Hòa Bình 1 

báo cáo đề xuất gửi phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp, báo cáo UBND 

huyện xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Sở Giao thông vận tải tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện;  
- Ban Thường trực UBMT TQVN huyện; 
- Các Ban đảng Huyện ủy;  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện (03 khối);  
- Đảng ủy, UBND xã Hòa Bình 1;  
- Thành viên BCĐ 786, 1460 huyện;  
- BQL dự án 7 – Bộ GTVT; 
- Chánh, các Phó CVP HU, CQ huyện; 
- Trang thông tin điện tử UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 Mai Ne 



Phục lục: 
Danh mục các văn bản liên quan phục vụ công tác tuyên truyền, quán triệt, 

phổ biến để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – 
Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa 

(Kèm theo Kế hoạch số ..../KH-UBND ngày .../8/2022 của UBND huyện Tây Hòa) 

 

1. Văn bản của Trung ương 

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính 

sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chường trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; 

Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ 

trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2021-2025; 

Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển  khai 
Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu 
tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 

2021-2025; 

Quyết định số 909/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải phê duyệt Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc 
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 

2021-2025. 

2. Một số văn bản của tỉnh 

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh 
đạo, phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – 

Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên; 

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh 

Phú Yên; 

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ319 ngày 06/4/2022 của Ban chỉ đạo 319 ban 
hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn 
qua địa phận tỉnh Phú Yên; 

Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về việc 
giao Chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 

đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc 
Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên; 

Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh về việc 
thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

lãnh đạo, phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên. 
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3. Một số văn bản của huyện 

Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND huyện về việc 

thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận huyện 

Tây Hòa; 

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND huyện về việc 

thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB Dự án: Xây 
dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc  Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, 

đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa; 

Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND huyện về 
việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua 
địa phận huyện Tây Hòa; 

Công văn số 847-CV/HU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy 
về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về lãnh đạo, phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc 
Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên; 

Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND huyện về 
việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc dự án xây dựng 
công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn 

qua địa phận huyện Tây Hòa); 

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo 786 huyện 
Tây Hòa  về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực 

hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai 
đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa; 
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