
  

UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN TÂY HÒA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   Số:        /TB-UBND                        Tây Hòa, ngày       tháng 3 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
  Kết luận của đồng chí Đỗ Văn Cấp – Chủ tịch UBND huyện  

tại Hội nghị phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện 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; các văn bản của Tỉnh, Huyện. 

 

Chiều ngày 16/3/2022 tại Hội trường UBND xã Hòa Bình 1, UBND 

huyện tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện 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 và các văn bản 

của tỉnh, của huyện.  

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy; Trần Công Chính, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, 
Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Trưởng các đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế 
hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Phát triển quỹ đất 
huyện; Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh; Văn phòng 

Huyện ủy, Chính quyền huyện; Đại diện Lãnh đạo: Đảng ủy, UBND, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, hội đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng 

thôn của xã Hòa Bình 1.   

Sau khi nghe đồng chí Lê Trung Việt, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 
(Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo huyện, Thường trực Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư huyện đối với 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), được UBND huyện ủy quyền thông qua 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) và 
các văn bản của Tỉnh, của huyện; nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí dự hội 

nghị, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí 
thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Văn Cấp – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị 

kết luận và chỉ đạo như sau: 

Thực hiện 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); các văn bản chỉ đạo của UBND 
tỉnh, trong thời gian qua các cơ quan đơn vị huyện, UBND xã Hòa Bình 1 đã có 

nhiều cố gắng, nỗ lực tham mưu UBND huyện triển khai các phần việc liên 
quan đến phần việc của huyện trong quá trình thực hiện Dự án theo chỉ đạo của 

cấp trên như: đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ 
và Tái định cư thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – 
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Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa; ban 

hành kịp thời các văn bản triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND 
tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Hòa Bình 1 thực hiện 
các công tác chuẩn bị như: rà soát các quy hoạch, quỹ đất, bãi thải… để chuẩn bị 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, báo 
cáo cho các Sở, ngành có liên quan, UBND tỉnh đúng quy định. 

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 
11/02/2022 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh: Đây là nhiệm vụ 
chính trị của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, 

đặc biệt phải có phương pháp làm việc khoa học, bố trí công việc hợp lý thì mới 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 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; tổ chức rà soát lại hướng tuyến, các yếu tố kỹ thuật, vị trí giao 

cắt với các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và Huyện lộ đoạn qua địa bàn huyện, vị trí 
hầm chui dân sinh, hệ thống đường gom, mương rãnh, đường hoàn trả, đặc biệt 

là các vị trí đặt cầu, cống thoát nước…; rà soát, thực hiện các thủ tục liên quan 
lĩnh vực đất đai, vị trí đổ thải vật liệu; đo đạc địa chính dự án, xác định diện tích, 

ngồn gốc, loại đất,... phối hợp với Ban Quản lý dự án 7 thống nhất về hướng 
tuyến, thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đảm bảo 

đúng thời gian quy định, góp phần thực hiện đảm bảo tiến độ chung của toàn dự 
án. Trong đó, UBND huyện lưu ý phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ 
trọng tâm sau đây: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND xã Hòa 
Bình 1, Thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư huyện:  

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu 
tư xây dựng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông 

giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của huyện; tuyên truyền 
rộng rãi chủ trương xây dựng dự án để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 
dân biết, đồng thuận.  

- Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực ngành quản lý, khẩn trương, 
nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các phần việc liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ của mình; tăng cường phổ biến, chỉ đạo công chức, viên chức của cơ 
quan, đơn vị, địa phương mình quản lý nâng cao tinh thần phục vụ dự án, chịu 
trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra trì trệ, chậm trễ, nhất là các 

nhiệm vụ được giao tại Công văn số 346/UBND-VPHU,CQ ngày 15/3/2022 của 
UBND huyện về việc yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn số 

1045/UBND-ĐTXD ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên.  

- Phối hợp, tổ chức kiểm tra rà soát lại các công trình: cầu, cống, đường 
giao thông, kênh mương… hiện có; mức độ ngập lụt lịch sử lớn nhất theo chu kỳ 

nhiều năm để đề xuất kiến nghị các Sở, ngành chức năng của Tỉnh, Chủ đầu tư 
bố trí lắp đặt cầu chui, cống thoát nước hợp lý, đảm bảo tiêu nước thoát nước 



 

 

3 

tránh ngập úng vào mùa mưa, lũ và hoàn trả lại các công trình giao thông, kênh 

mương…  

2. Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, riêng đối với UBND xã Hòa Bình 1: 

- Ngay sau Hội nghị này, đề nghị Đảng ủy, yêu cầu UBND xã Hòa Bình 1 
phải tổ chức ngay hội nghị để phổ biến chủ trương, mục tiêu xây dựng dự án của 

Đảng và Nhà nước để toàn thể Nhân dân trong xã biết, tạo sự đồng thuận cao, 
bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện dự án. (Lưu ý, việc tổ chức hội nghị phải 

có biên bản cụ thể). 

- Yêu cầu phải có sự nhất quán, nỗ lực quyết tâm chính trị cao và có sự 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là thực hiện có hiệu quả công tác tuyên 

truyền, vận động Nhân dân chấp hành, đồng thuận và bàn giao mặt bằng để triển 
khai thực hiện Dự án.  

- Phối hợp tốt với phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị 

có liên quan khẩn trương rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, đối chiếu 
quy hoạch sử dụng đất, quy định pháp luật để xác định mục đích sử dụng đất... 

và các bước thủ tục để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 
bằng đúng theo quy định.  

- Tăng cường quản lý về đất đai, trật tự xây dựng, không để nhân dân lợi 

dụng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép (Lưu ý: Thực hiện ngay các công 
việc như: rà soát lại hiện trạng về đất đai, mồ mả, vật kiến trúc, cây trồng… 

quay phim, chụp ảnh để phục vụ cho quá trình kiểm đếm, lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trong khi chờ Chủ đầu tư bàn giao cọc mốc 

chính thức). 

3. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn 
hóa – Truyền thanh huyện theo chức năng nhiệm vụ thực hiện và phối hợp các 

cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Hòa Bình 1 thực hiện: Tăng cường viết tin, 
bài và tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh; xây dựng 

chuyên mục riêng trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện để đăng tải các 
văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, của UBND tỉnh, 

huyện liên quan đến Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam 
phía Đông giai đoạn 2021-2025. 

UBND huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

UBND xã Hòa Bình 1 biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Sở GTVT Phú Yên (p/h); 
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan; 
- Đảng ủy, UBND xã Hòa Bình 1; 
- Chánh, các PCVP HU, CQ huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
Nguyễn Minh Yên 
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