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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đào Mỹ tại cuộc họp 

với Ban Quản lý dự án 7 về Dự án xây dựng công trình 

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

(Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong) 

 

Ngày 15/02/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đào Mỹ đã chủ trì, tổ chức 

cuộc họp nghe báo cáo về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong). 

Tham dự cuộc họp gồm: Phó Chánh V n ph ng UBND tỉnh - Nguyễn 

Minh Hòa; Sở Giao thông vận tải: Nguyễn Phương Đông - Giám đốc, Huỳnh 

Gia Hoàng - Phó Giám đốc; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Đặng Kim 

Ba; Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Nguyễn V n Đồng; Phó Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường - Nguyễn Thanh Liêm; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT - Đào Lý Nhĩ; Phó Giám đốc Sở Công Thương - Võ Đình Hạnh; Trưởng 

ban quản lý Khu kinh tế - Nguyễn Xuân Hùng; Chủ tịch UBND huyện Phú H a 

- Nguyễn Bá Khải; Chủ tịch UBND huyện Tuy An - Huỳnh V n Khoa; Phó Chủ 

tịch UBND thị xã Đông H a - Nguyễn V n Hồng; Phó Chủ tịch UBND huyện 

Tây Hòa - Mai Ne; đại diện BCH Quân sự tỉnh - Huỳnh Tấn Dân, Phó Tham 

mưu trưởng; đại diện UBND thành phố Tuy H a - Nguyễn Thị Xuân Đào, Phó 

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 

thuộc Bộ Giao thông vận tải - Lê Quốc Dũng; cùng trưởng, phó ph ng và 

chuyên viên các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 báo cáo, trình bày về 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; ý kiến 

của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các thành viên tham dự họp; Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh - Đào Mỹ kết luận, chỉ đạo như sau: 

1. Cơ bản thống nhất về hướng tuyến theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 

7 và ý kiến Sở Giao thông vận tải, các địa phương tại cuộc họp. Đề nghị Ban 

Quản lý dự án 7 có trách nhiệm làm việc với các địa phương và các sở, ngành 

liên quan (có biên bản làm việc cụ thể) để rà soát, thống nhất toàn bộ hướng 

tuyến và các yếu tố kỹ thuật, phần ảnh hưởng diện tích đất quốc ph ng…; khẩn 

trương tổ chức cắm mốc GPMB và bàn giao đối với các vị trí đủ điều kiện để 

địa phương có cơ sở thực hiện sớm các thủ tục liên quan đến công tác bồi 

thường, GPMB dự án. 

2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường đi qua: 

- Trên cơ sở hướng tuyến và các yếu tố kỹ thuật đã làm việc thống nhất 

với Chủ đầu tư, chủ động rà soát toàn bộ các quy hoạch, thủ tục, điều kiện liên 
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quan nhằm phục vụ công tác bồi thường, GPMB và triển khai thực hiện ngay khi 

đủ điều kiện; phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xác 

định nhu cầu tái định cư, rà soát các quy hoạch, quỹ đất để xác định địa điểm 

các khu tái định cư; tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo 

quy định. 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp làm việc 

với Ban Quản lý dự án 7 và các cơ quan liên quan; phân công bộ phận, cán bộ 

theo dõi, thực hiện công tác chuyên môn liên quan dự án trong đó có công tác 

tiếp nhận cọc mốc và thực hiện công tác bồi thường, GPMB tại địa phương đảm 

bảo xuyên suốt, thống nhất. 

3. Giao các sở, ngành tỉnh: 

- BCH Quân sự tỉnh phối hợp với Ban QLDA 7 thống nhất các nội dung 

liên quan diện tích đất quốc ph ng bị ảnh hưởng bởi dự án. 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các 

cơ quan, địa phương liên quan theo chức n ng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát quy 

hoạch, công tác chuẩn bị mỏ vật liệu xây dựng, xác định vị trí đổ thải vật liệu 

phục vụ dự án,... báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10/3/2022. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà 

soát lại các quy hoạch, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án,… báo 

cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10/3/2022. 

- Sở Giao thông vận tải làm đầu mối, theo dõi đôn đốc việc thực hiện 

nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương liên quan đến dự án; trường hợp khó 

kh n vướng mắc, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo thực hiện. 

4. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và địa phương liên quan 

nghiên cứu, triển khai thực hiện 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. 

UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh - Đào Mỹ; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- BCH Quân sự tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, XD, CT, 

  GTVT, TNMT, NNPTNT; 

- Ban Quản lý dự án 7; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế; 

- UBND các huyện, Tx, Tp: 

  Tuy H a, Đông H a, Tuy An, 

  Phú Hòa, Tây Hòa; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phg, Ph5.002(2022). 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Minh Hòa 
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