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THÔNG BÁO  

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp soát xét tiến độ  

giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam    

 

Ngày 22/3/2023, đồng chí Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện đã 

chủ trì cuộc họp soát xét tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc 

Bắc - Nam. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND 

huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Chánh 

Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, đại 

diện phòng Nông nghiệp & PTNT; Phó Ban Quản lý dự án; Chủ tịch UBND và 

Công chức Địa chính xã Quang Lộc.  

Sau khi nghe Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo tình hình thực hiện 

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Can Lộc và những tồn tại, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện; ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, đồng chí 

Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Về cơ bản việc thực hiện GPMB đường bộ cao tốc Bắc - Nam đã được 

quan tâm chỉ đạo, tập trung thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại 

còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành, cần tập trung thực hiện để đảm bảo tiến độ 

GPMB theo quy định. Vì vậy, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên 

quan tập trung thực hiện, hoàn thành kịp thời các nhiệm vụ sau: 

1. Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, Tổ áp giá:  

- Chỉ đạo thực hiện áp giá, niêm yết công khai giá đất ở tái định cư trước 

ngày 10/4/2023 và ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 

tái định cư chậm nhất ngày 05/5/2023 (phần đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc…) để 

tiến hành chi trả tiền cho người dân bị ảnh hưởng. 

- Đối với xã Quang Lộc, hoàn thành việc áp giá, niêm yết công khai, ban 

hành quyết định phê duyệt giá đất ở tái định cư và vận động các hộ dân di dời 

trước ngày 31/3/2023 để đơn vị thị công tiến hành mở đường công vụ về phía 

bắc đồi Long Tương.   

- Phòng Tài nguyên - Môi trường làm việc với BQL dự án Thăng Long và 

các đơn vị thi công yêu cầu đổ đất phong hoá, đất thải đúng các địa điểm đã 

được cho phép của sở TNMT.  

2. Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

- Hoàn thành thẩm định hồ sơ di dời các trạm bơm trước ngày 31/3/2023; 

phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ di dời đường nước sạch đi qua địa 

bàn xã Quang Lộc trình Hội đồng Bồi thường GPMB; Việc di dời mộ của dòng 

họ Trần tại thị trấn Đồng Lộc về nghĩa trang xã Trung Lộc cần chỉ đạo thực hiện 

sớm. 
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- Phối hợp với BQLDA Thăng Long tham mưu chọn tuyến đường vận 

chuyển đất đá phong hoá và vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công để có 

cam kết mượn đường và hoàn trả đường sau thi công. 

- Khâu nối với sở Xây dựng để có văn bản hướng dẫn về các gia đình bị 

ảnh hưởng một phần nhà, ảnh hưởng do có công trình…để tiến hành kiểm đếm 

xong trước 31/3/2023. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Tham mưu uỷ thác việc di dời trạm bơm, kênh tưới cho Ban Quản lý dự 

án thực hiện trước ngày 28/3/2023; 

Làm thủ tục thanh lý Trạm y tế xã Kim Song Trường và trú sở UBND xã 

Kim Song Trường để kịp tiến độ thi công và đảm bảo đúng quy định. 

4. Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện:  

Tập trung phối hợp với các đơn vị, ban, ngành cấp tỉnh xây dựng hồ sơ để 

sớm triển khai xây dựng các khu tái định cư và nghĩa trang tại xã Trung Lộc. 

Khởi công di dời đường điện trước 31/3/2023 và hoàn thành chậm nhất 

ngày 30/6/2023; 

Khởi công các Khu tái định cư trước ngày 15/4/2023 và hoàn thành chậm 

nhất ngày 30/7/2023. 

5. Hội đồng Bồi thường GPMB:  

- Giao đồng chí Tổ trưởng, cán bộ Tổ 2 và Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh 

Yên, Thị trấn Đồng Lộc:  

+ Thị trấn Đồng Lộc chi trả tiền đất nông nghiệp cho 01 hộ dân chưa nhận, 

xong trước ngày 31/3/2023; 

+ Đôn đốc di dời mộ Tổ họ Đặng tại xã Khánh Vĩnh Yên, xong trước ngày 

15/4/2023; 

+ Tham mưu xử lý dứt điểm kiến nghị của 39 hộ dân ở xã Khánh Vĩnh 

Yên. 

* Phòng, ban, đơn vị, địa phương nào chậm trễ trong GPMB thì người 

đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

các thành viên Hội đồng GPMB và Chủ tịch các xã tuyệt đối không được lợi 

dụng chính sách GPMB gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước. Giao 

Công an huyện chủ động theo dõi phát hiện tham mưu xử lý kịp thời. 

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp soát xét tiến 

độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam; UBND huyện Thông 

báo để các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (Để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Phòng Tài nguyên & Môi trường; 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Công an huyện; 

- Các xã, thị trấn có đường Cao tốc đi qua; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 
 

 
 

Nguyễn Quang Huy 
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