
  

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      năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

  Kết luận và chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Cấp – Chủ tịch UBND huyện, 
Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp giao ban về 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 xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa. 

 
Sáng ngày 29/4/2022, đồng chí Đỗ Văn Cấp – Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng 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 

xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa (theo Quyết định số 786/QĐ-UBND và Quyết 

định số 787/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND huyện, sau đây gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo) đã chủ trì, tổ chức cuộc họp giao ban về 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. 

Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí: Lê Thị Hoài Vinh – Trưởng 

phòng Tài chính – Kế hoạch; Nguyễn Dũng – Trưởng phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Bùi Xuân Chiến – Trưởng Công an huyện; Ngô Văn Đoan 

– Chánh Thanh tra huyện; Lê Khắc Liêm – Trưởng phòng Tư pháp; Nguyễn 

Đức Trí – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; Nguyễn Minh Yên – Phó 

Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chính quyền huyện; Võ Thị Hạnh – Phó Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường; Võ Minh Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng huyện; Lê Xuân Hiếu – Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ 

tầng; Lương Tấn Ngãi – Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1 và Ban Chỉ huy quân sự 

huyện (cử đồng chí Phó Chỉ huy trưởng tham dự). 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp; đồng chí Đỗ Văn Cấp  

– Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo như sau: 

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Hòa Bình 1 đã 

tích cực phối hợp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai 

các phần việc của huyện. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1, tập trung triển khai 

các nhiệm vụ sau đây:  

1. Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo):  

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của Cơ quan Thường trực, giúp việc cho 

Ban Chỉ đạo, phải chủ động chuẩn bị chu đáo đầy đủ các nội dung, phô tô tài liệu 

gửi trước cho các Thành viên Ban Chỉ đạo để nghiên cứu và cho ý kiến trong 

cuộc họp; khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị huyện liên quan, Ban quản lý 

dự án 7, UBND xã Hòa Bình 1 nhận bàn giao chính xác tim tuyến, cọc mốc để có 

cơ sở triển khai các công việc thuộc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

tiến hành thực hiện các công việc song song để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, đúng 
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quy định của pháp luật; phân công trách nhiệm cho một (01) Chuyên viên có năng 

lực để tham mưu giúp việc trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

- Chủ động tham mưu UBND huyện trong việc triển khai thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo theo quy định khi có chỉ đạo của Tỉnh, các Sở, ngành có liên 

quan đến dự án, đảm bảo chất lượng của văn bản tham mưu, đúng tiến độ được 

giao; đồng thời định kỳ chiều thứ 5 hàng tuần tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ 

thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 

xã Hòa Bình 1 cho Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chỉ đạo biết, theo dõi, chỉ đạo.  

Lưu ý: Bố cục của báo cáo phải đầy đủ, phân tích, đánh giá được kết quả, 

tiến độ đạt được, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề ra 

các giải pháp cần thực hiện để đảm bảo tiến độ GPMB của dự án theo quy định.  

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Hòa 

Bình 1 tiếp tục rà soát hiện trường để kịp thời đề nghị Ban quản lý dự án 7 điều 

chỉnh, bổ sung về quy mô các hạng mục: đường gom, hầm chui dân sinh, cống, 

mương thủy lợi, việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng… cho phù 

hợp nhằm hạn chế tác động, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

- Khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, 

trình ký ban hành. 

2. Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất:  

- Khẩn trương tham mưu UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn đo 

đạc thửa đất đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa; tổ chức kiểm kê, kiểm đếm, áp 

giá, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện việc chi trả 

tiền bồi thường, hỗ trợ đúng theo quy định. 

- Giám đốc Trung tâm phải bám sát vào nhiệm vụ đã được phân công, lập 

kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể theo từng lĩnh vực phụ trách cho từng 

Viên chức, Kế toán của cơ quan trong việc thực hiện các phần công việc như: 

kiểm đếm, thủ tục chi trả cho các hộ dân, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên 

quan…; trực tiếp đôn đốc, kiểm tra tất cả các bước trong quy trình giải phóng 

mặt bằng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và tiến độ của dự án.  

Lưu ý: Việc kiểm đếm phải tuyệt đối chính xác, tránh sai sót, bổ sung 

khối lượng; Đối với các hồ sơ của dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư, hồ sơ chi trả tiền đền bù, phiếu thu, phiếu chi… phải giao cho Kế toán 

lưu giữ bộ gốc theo đúng quy định. 

3. Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Hòa Bình 1 khẩn trương xác 

định vị trí, quy hoạch, quy mô đầu tư xây dựng khu tái định cư phù hợp với 

nhu cầu bố trí tái định cư của dự án; thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật trong 

phạm vi giải phóng mặt bằng (nếu có); đồng thời, tiến hành thực hiện các 

bước lập hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng đối với khu tái định cư để triển khai 

thực hiện đảm bảo tiến độ dự án khi đủ điều kiện; đảm bảo có đất bố trí tái 

định cư trong năm 2022.  

4. Đối với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan, 

UBND xã Hòa Bình 1 kiểm tra, rà soát, tính toán kỹ về vấn đề thoát lũ, tránh 
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gây ngập úng trong vùng ảnh hưởng của dự án; việc phối hợp giải quyết về 

đơn giá bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất, việc hoàn trả các 

tuyến kênh mương phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp... 

5. Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương, phối hợp 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục 3, Công văn số 

346/UBND-VPHU, CQ ngày 15/3/2022 của UBND huyện.  

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn về lĩnh 

vực đất đai vượt thẩm quyền, tham mưu UBND huyện khẩn trương báo cáo 

cơ quan có thẩm quyền xem xét hướng dẫn, giải quyết theo quy định. 

6. Đối với Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện: Chủ động 

tham mưu UBND huyện đảm bảo công tác an ninh trật tự trong suốt quá trình 

thực hiện dự án, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trong việc giải 

phóng mặt bằng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Hòa 

Bình 1 làm tốt công tác thu hồi đất đúng theo cơ chế, chính sách, pháp luật; 

đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận chấp hành sớm bàn 

giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. 

 7. Đối với Văn phòng Huyện ủy, Chính quyền huyện: Tham mưu 

UBND huyện văn bản đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy thành 

lập Tổ tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng của Dự án. 

8. Đối với UBND xã Hòa Bình 1: 

- Thông báo, tổ chức họp công khai lấy ý kiến đối với các hộ dân bị ảnh 

hưởng có nhu cầu tái định cư theo quy định. (Lưu ý: Phải có biên bản làm việc cụ 

thể và chữ ký của Chủ hộ). 

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát 

hiện trạng sử dụng đất, đối chiếu quy hoạch sử dụng đất, quy định pháp luật để 

xác định nguồn gốc 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 các cọc mốc, đất đai, trật tự xây dựng, không để 

nhân dân lợi dụng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. 

9. Đối với các Thành viên của Ban chỉ đạo: Định kỳ vào Sáng thứ 5 

hàng tuần báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng (Cơ quan Thường trực) tổng hợp, báo cáo cho Trưởng Ban, 

Phó Trưởng Ban, biết chỉ đạo. 

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

UBND xã Hòa Bình 1 khẩn trương, nghiêm túc phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- 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; 
- Thành viên BCĐ, HĐ BT, HT và TĐC huyện. 
- 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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