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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí  Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp kiểm tra thi công các tuyến đường 

giao thông, công tác GPMB Cầu Bình Liêm xã Phan Rí Thành. 

 

Ngày 29/ 10/2019 đồng chí Mai Văn Vụ  – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo BQL Dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND 

xã Phan Rí Thành, xã Phan Hòa. Sau khi nghe BQL Dự án đầu tư xây dựng, Chủ 

tịch UBND xã Phan Rí Thành, xã Phan Hòa báo cáo quá trình thực hiện, ý kiến các 

thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đối với việc thi công các tuyến đường giao thông: 

- Giao UBND xã Phan Rí Thành chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng, Trung tâm PTQĐ tiếp tục thực hiện công tác vận động các hộ chưa 

nhận tiền bồi thường giải tỏa, các hộ bị giải tỏa nhà ở, các hộ còn vướng mắc để hộ 

thống nhất và tạo sự đồng thuận chung bàn giao mặt bằng triển khai thi công các 

tuyến còn lại. Đồng thời rà soát quĩ đất tại địa phương để bố trí Tái định cư cho các 

hộ đủ điều kiện Tái định cư cho đúng theo qui định, phối hợp với đơn vị thi công 

giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công (nếu có). 

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thường xuyên theo dõi, kiểm tra 

đơn vị thi công, triển khai thi công trước các tuyến đã có mặt bằng để tác động cho 

các hộ còn vướng, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác giải 

phóng mặt bằng khi có vướng mắc, thực hiện cho tốt công tác quản lý đầu tư xây 

dựng cơ bản. 

- Giao Trung tâm PTQĐ rà soát lại các tuyến chưa lập thủ tục bồi thường 

giải tỏa cho các hộ để bổ sung thực hiện cho đúng theo qui định, đồng thời phối 

hợp với địa phương và các đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc phát sinh 

trong công tác bồi thường giải tỏa. 

2. Đối với Cầu Bình Liêm: 

- Giao UBND xã Phan Rí Thành chủ trì phối hợp với Trung tâm PTQĐ, 

BQL Dự án đầu tư xây dựng rà soát lại các chính sách, thủ tục đã bồi thường giải 

tỏa cho hộ trước đây để nghiên cứu, đối chiếu bổ sung hoàn chỉnh cho đúng theo 



qui định, đồng thời xin ý kiến của Đảng ủy xã để tạo sự đồng thuận chung, chú ý  

phải đảm bảo mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thi công. 

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếp tục mời đơn vị thi công làm 

việc để thống nhất kế hoạch thi công và cam kết thời gian thi công hoàn thành, làm 

cơ sở cho việc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đê có chủ trương tiếp tục thực 

hiện dự án này.  

- Đối với UBND xã Phan Hòa tiếp tục triển khai vận động các hộ dân tự 

nguyện đóng góp phần hỗ trợ cho UBND xã Phan Rí Thành thực hiện công tác bồi 

thường giải tỏa như đã thỏa thuận trước đây.  

 Yêu cầu các đơn vị liên quan trên triển khai thực hiện tốt nội dung thông báo 

này, giao BQL Dự án đầu tư xây dựng thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị 

trên thực hiện, quá trình thực hiện có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện để 

có biện pháp chỉ đạo./. 

 

                   KT.CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH   
-Như TP dự họp; 

-CT, các PCT.UBND huyện; 

-Chánh,Phó, CV;     

-Lưu VT. 

             

                                                                                        Mai Văn Vụ 
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