
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

Số:        /UBND-ĐTXD 

V/v triển khai ý kiến phản biện 

xã hội của Ban Thường trực - 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

đối với Dự án đầu tư xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc 

Bắc - Nam phía Đông giai 

đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa 

phận tỉnh Phú Yên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày         tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: 

     - Các sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, 

        Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuy Hòa, 

        Sông Cầu, Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa; 

     - Ban QLDA 85 và Ban QLDA 7. 

 

Căn cứ 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. 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ về 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. 

Căn cứ các Công văn của Ban Thường trực - Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh: Số 2204/MTTQ-BTT ngày 10/5/2022 về việc ý kiến phản biện xã hội đối 

với các Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc 

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

đoạn 2021 - 2025; số 2205/MTTQ-BTT ngày 10/5/2022 về việc ý kiến phản 

biện xã hội đối với các Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quy Nhơn - Chí 

Thạnh thuộc Dự án xây  dựng  công  trình đường  bộ cao  tốc  Bắc - Nam  phía 

Đông giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải (tại Báo cáo số 124/BC-SGTVT 

ngày 31/5/2022 và Công văn số 902/SGTVT-QLHT ngày 29/6/2022); UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đối với Ban QLDA 7 và Ban QLDA 85: 

Cập nhật các ý kiến tiếp thu về ý kiến phản biện xã hội vào phương án 

GPMB, báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; tổ chức triển khai mục 3 Công văn số 3054/UBND-ĐTXD ngày 

22/6/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thỏa thuận các nội dung liên quan 
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các Dự án thành phần đoạn Quy  Nhơn - Chí  Thạnh  và  Chí Thạnh - Vân 

Phong thuộc Dự án xây  dựng  công  trình đường  bộ cao  tốc  Bắc - Nam  phía 

Đông giai đoạn 2021 - 2025 (riêng Ban QLDA 85 sớm quan tâm thực hiện các ý 

kiến phản biện xã hội đối với Dự án thành phần được Bộ GTVT giao làm chủ 

đầu tư theo đề nghị của Ban Thường trực - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại 

Công văn số 2205/MTTQ-BTT ngày 10/5/2022). 

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố có Dự án đi qua (thị xã 

Sông Cầu, huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tây Hòa, 

huyện Đông Hòa): 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận thức rõ ý 

nghĩa, tầm quan trọng của Dự án đối với sự phát triển của cả nước nói chung và 

tỉnh Phú Yên nói riêng; tuyên truyền các quy định của Nhà nước về chính sách 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giúp người dân hiểu rõ và đồng thuận, phối hợp 

tốt với các địa phương trong việc kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư nhằm hạn chế thấp nhất việc tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện tập trung 

đông người. Đồng thời tiếp tục triển khai phần việc của địa phương theo yêu cầu 

của UBND tỉnh (tại Công văn số 1045/UBND-ĐTXD ngày 10/3/2022) về việc 

triển khai Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ về Dự án 

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

2025 (đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên). 

- Công khai, minh bạch, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp 

luật, lấy ý kiến của Nhân dân trong quá trình xây dựng phương án bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của 

công dân về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay khi phát sinh từ cơ sở. 

- Lựa chọn vị trí và xây dựng các khu tái định cư phù hợp với các quy 

hoạch, điều kiện sinh sống, nếp sinh hoạt của người dân sinh sống tại vùng nông 

thôn, đồng thời đáp ứng các điều kiện về diện tích nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội; quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội của người dân trong diện di dời 

khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ khung chính sách 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Quan tâm phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan quan tâm 

xem xét, giải quyết các ý kiến, nguyện vọng của người dân đối với công tác bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư sau khi thu hồi đất để thực hiện dự án. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Kịp thời hướng dẫn, giải quyết các 

vướng mắc (nếu có) khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ Dự án; phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 

số 39/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số 

nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên và khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định 
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cư của Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đảm bảo đồng bộ, 

thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống và đồng thuận cao trong công tác 

GPMB phục vụ Dự án. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kịp thời hướng dẫn, giải 

quyết các vướng mắc (nếu có) đối với công tác bồi thường cây trồng, vật nuôi 

khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ Dự án; chủ trì phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị và địa phương có liên quan đề xuất UBND tỉnh thành lập tổ công tác xử 

lý, giải quyết về đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất để thống 

nhất chung cho cả dự án đoạn qua địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

trong quá trình vận động giải tỏa, GPMB góp phần giúp cho người dân có cuộc 

sống ổn định hơn và đồng thuận cao trong công tác GPMB phục vụ Dự án theo 

Thông báo số 02/TB-BCĐ 319 ngày 27/4/2022 của Ban Chỉ đạo 319. 

5. Sở Xây dựng: Kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc (nếu có) 

đối với công tác bồi thường công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để 

phục vụ Dự án; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan để 

tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh theo quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 30/2021/QĐ-

UBND ngày 17/8/2021 ban hành Bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật 

kiến trúc trên địa bàn tỉnh Phú Yên; số 39/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 quy 

định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các văn bản khác có liên quan nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi trong quá trình vận động giải tỏa, GPMB góp phần giúp cho 

người dân có cuộc sống ổn định hơn và đồng thuận cao trong công tác GPMB 

phục vụ Dự án. 

6. Sở Giao thông vận tải: Thường xuyên cập nhật tình hình triển khai Dự 

án; kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh, trường hợp vượt quá 

thẩm quyền, báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn 

trương, nghiêm túc phối hợp thực hiện./. 
 

vNơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- BTT. UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, TC, CT; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phg, Ph2.1.236(2022). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Lê Tấn Hổ 
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