ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY HÒA
Số: 418

/UBND - VPHU, CQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Hòa, ngày 23 tháng03 năm 2022

V/v tăng cường công tác quản lý trật tự
xây dựng, đất đai thuộc phạm vi giải
phóng mặt bằng triển khai dự án xây
dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc –
Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025,
đoạn qua địa bàn huyện Tây Hòa.

Kính gửi:
- 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; Trung tâm Phát triển
quỹ đất;
- Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1;
- Thành viên Ban chỉ đạo của huyện;
- Thành viên Hội đồng BT, HT và TĐC huyện.
Thực hiện Công văn số 1217/UBND-ĐTXD ngày 21/3/2022 của UBND
tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan Dự án xây
dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
đoạn qua địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
1. 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; Trung
tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1; Thành viên Ban chỉ đạo
của huyện; Thành viên Hội đồng BT, HT và TĐC huyện:
Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc 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; Thông báo số 115/TB-UBND ngày
18/3/2022 của UBND huyện về Kết luận của 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.
2. Giao Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng cho toàn thể cán bộ,
công chức, Nhân dân về tính chất mức độ quan trọng của dự án,
- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý đất đai thuộc
phạm vi giải phóng mặt bằng triển khai dự án xây dựng công trình đường cao
tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi
dụng dự án để xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép, sử dụng đất
không đúng mục đích nhằm trục lợi, làm cản trở đến công tác giải phóng bàn
giao mặt bằng triển khai dự án.
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3. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng (Cơ quan Thường trực của Ban
chỉ đạo huyện, Thường trực Hội đồng BT, HT và TĐC huyện) chủ trì, phối hợp
với phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi,
kiểm tra, đôn đốc UBND xã Hòa Bình 1 tăng cường công tác quản lý trật tự xây
dựng và đất đai, tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định các trường hợp vi
phạm.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND xã
Hòa Bình 1, Thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Thành viên Hội đồng bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư huyện khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Sở Giao thông vận tải (Phối hợp);
- Thường trực Huyện ủy (thay báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Chánh, các PCVP HU, CQ huyện
- Lưu: VT.

Đỗ Văn Cấp

