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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Nhi
tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, GPMB
của dự án Liên kết vùng Miền Trung, tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình
Ngày 16/9/2022, tại Phòng họp số 01 UBND huyện, đồng chí Phan Thị Nhi – Phó
Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công
tác bồi thường, GPMB dự án Liên kết vùng Miền Trung, Đường trục chính Khu Công
nghiệp Tam Thăng và một số dự án liên quan tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. Tham
dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và cán bộ BQL DA ĐTXD các công trình giao thông
tỉnh Quảng Nam, Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Nam (TTPTQĐ) cùng đại diện
lãnh đạo các cơ quan Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Phòng Tài Chính Kế hoạch, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng
đăng ký Thăng Bình, Chủ tịch UBND và cán bộ Địa chính- Xây dựng xã Bình Nam.
Sau khi nghe báo cáo của TTPTQĐ Quảng Nam và ý kiến tham gia của các thành
viên dự họp, đồng chí Phan Thị Nhi – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội
dung như sau:
1. Liên quan đến những vướng mắc trong GPMB dự án Liên kết Vùng
- Trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Thiên đề nghị xã Bình Nam kiểm tra lại thời
điểm xây dựng nhà ở và tiếp tục vận động hộ gia đình cung cấp GCNQSD đất để điều
chỉnh.
- Đối với hộ ông Võ Ngọc Sơn và hộ ông Nguyễn Văn Điện, UBND huyện đề nghị
xã Bình Nam lập hồ sơ điều chỉnh, gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng
Bình, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu UBND huyện thu hồi/chỉnh
lý/cấp đổi GCNQSD đất theo đúng thực tế sử dụng của 02 hộ. Thời gian hoàn thành
trước ngày 30/9/2022.
- Trường hợp hộ ông Lê Tấn Tí giao cho TT PTQĐ tỉnh áp giá bồi thường đất và
tài sản trên đất theo đúng với quy định hiện hành.
- Đối với vị trí đúc Dầm phục vụ thi công dự án, đề nghị Chủ đầu tư - BQL DA
ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam sớm có Văn bản xin ý kiến tỉnh.
- Việc đấu nối với các tuyến đường đề nghị BQL DA ĐTXD các công trình giao
thông tỉnh phối hợp với Phòng KT-HT huyện kiểm tra tổng hợp và tham mưu UBND
huyện trình xin ý kiển tỉnh.
2. Liên quan đến Đường trục chính Khu Công nghiệp Tam Thăng
- Trường hợp bà Mai Thị Luật, UBND huyện giao xã Bình Nam phối hợp với
các cơ quan liên quan và chủ đầu tư tổ chức tuyên truyền vận động.
- Đối với 19 trường hợp bị ảnh hưởng dự án đã thu hồi đất thực hiện dự án
nhưng chưa lập phương án bồi thường, UBND huyện đề nghị BQL DA ĐTXD các
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công trình giao thông tỉnh cung cấp các thông tin liên quan đến việc thu hồi đất, áp giá
bồi thường thiệt hại để UBND xã Bình Nam rà soát và báo cáo cho UBND huyện biết
chỉ đạo. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2022.
- Đối với 15 thửa đất liên quan đến việc xâm canh với xã Tam Thăng, giao
UBND xã Bình Nam khi nào nhận được hồ sơ thì khẩn trương tổ chức họp xét nguồn
gốc, đồng thời phối hợp với xã Tam Thăng thực hiện công tác GPMB để thi công dự
án.
- Đề nghị Trung tâm PTQĐ Quảng Nam phối hợp với xã Bình Nam rà soát
danh mục sử dụng đất để bổ sung vào Kế hoach sử dụng đất hàng năm của huyện kịp
thời.
- Đề nghị Trung tâm PTQĐ Quảng Nam phân công cán bộ lãnh đạo và cán bộ
chuyên môn trong cơ quan trực tiếp theo dõi và kịp thời tham mưu UBND huyện
giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình GPMB và hoàn thành các hồ sơ thủ
tục trình ký phê duyệt.
3. Liên quan đến một số dự án trên địa bàn xã Bình Nam
- Đề nghị UBND xã Bình Nam phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương
triển khai thực hiện dự án xây dựng trường Hoàng Văn Thụ.
Đối với việc di dời Trạm thu phát sóng của VNPT, giao cho xã Bình Nam phối
hợp với các ngành liện quan của huyện và lãnh đạo Chi nhánh VNPT tại Thăng Bình
kiểm tra và khảo sát vị trí thích hợp để di dời.
- Đối với mương thoát nước công trình HA/W2 đường dẫn cầu Cửa Đại (nay
đường Võ Chí Công) đoạn qua huyện Thăng Bình, đề nghị BQL DA ĐTXD các công
trình giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tổ chức thi công đối với phạm vi đã thực
hiện GPMB, đồng thời phối hợp với địa phương để giải quyết các trường hợp còn vướng
mắc.
Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị
Nhi, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND xã Bình Nam phối hợp triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Thành phần dự họp;
- CPVP HĐND&UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT-TH.
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