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THÔNG BAO
Y kin kêt 1un cüa Chü ttch UBND tinh Vô Van Hirng ti cuc h9p
Ban CM do GPMB Dir an du tur xây drng thrô'ng cao tc
doin Vin Ninh - Cam L, doin qua tinh Quãng Tn.
Ngày 04/4/2022, Chü tjch UBND tinh Quãng Trj VO Van Hung chü trI
cuc hçp Ban Chi dao GPMB di,r an dâu tu xây drng dithng cao tc doan Van
Ninh - Cam L (gQi tat là Ban Ciii dgo GPMB). Tham dir có Phó Chü tjch
UBND tinh Lê Dirc lien, Ban Quàn 1 dir an du&ng Ho ChI Minh và các thành
viên Ban Chi dao GPMB là dai diên lãnh dao các sâ, ngành, dja phiscmg: Van
phông UBND tinh; Giao thông 4n tãi, Tài nguyen và Môi tnrng, Xây dijng,
Tii pháp, Cong thuGng, Nông nghip và Phát triên nông thôn, Ké hotch và DAu
tu; Thanh tra tinh, Ban Quãn l2 dir an dâu tu xãy di..rng các cong trInh giao thông
tinh, UBND các huyn: Vinh Linh, Gio Linh và Cam Lt.
Sau khi nghe S& Giao thông v.n tâi báo cáo thng hçp tInh hInh trin khai
cong tác giài phóng mt bang cüa các don vj và dja phuong có dir an di qua; Y
kiên phát biêu cüa Phó Chü tjch UBND tinh Lê Dtrc Tiên và 2 kin tham gia cüa
các thành viên tham dir cuc h9p, Chili tjch UBND tinh Vô Van Hung kt 1un:
I. Dánh giá chung.
1.Dr an du tu dithng b cao tc Bc Nam phIa DOng giai don 2021-2025
là cong trInh d.c bit quan tr9ng quôc gia, trong do Dir an thành phâii doan Van
Ninh — Cam L (thu day gi tat là dr an) sau khi hoàn thành sê két nôi Dir an
thành phân don Cam L - La Son tao ra triic giao thông song song vOi Quôc I 1;
gop phân ket nOi lien vüng dê phát triên kinh tê xã hi, an ninh quôc phOng; tinh
Quang Tn xac dinh day Ia nhiêm vu trong tam, trong diem, can su chi dao quyêt
1it, sir phôi hçip dông b cüa chInh quyên các cap và cã h thông chInh trj.
UBND tinh ghi nhn và dánh giá cao sIr n hrc vào cuc cüa các sâ, ban
ngành, dja phuong trong thii gian qua dã tIch circ triên khai các nhim vii buâc
dâu kjp thyi, day dü các ni dung chi dao cilia UBND tinh tai Van bàn so bàn so
733/UBND-KT ngày 28/02/2022 và so 1354/UBND-KT ngày 31/3/2022. Yeu
câu UBND huyn Gio Linh rut kinh nghim vá khân tnrcing thành 1p Hi dOng
bi thung, h trg và tái djnh cu cap huyn nhu chi dao cilia Thu tithng ChInh
phü tai Nghj quyet sO 1 8/NQ-CP ngày 1 1/02/2022 và chi do cilia UBND tinh tai
các Van bàn nêu trên. Báo cáo kêt qua ye UBND tinh trong ngày 08/4/2022.
2. Dôi chiu vâi khôi luçmg cong vic, tiên d d ra tai Nghj quyt s
1 8/NQ-CP ngày 11/02/2022 cilia ChInh phü và các van bàn cUa các B, ngành
lien quan thI khôi luqng cong vic cOn rat lan. Yêu câu Thu trumgcác S&: Giao
thông 4n tái, Tài nguyen và MOi tri.thng, Nông nghip và Phát triên nông thôn,
Xây drng, các co quan, don vj lien quan và Chili tjch UBND các dla phixong cO
doan tuyn cao tc di qua can tp trung mci nguôn Iirc, xay dirng ké hoch chi
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tiêt trng hang miic, ni dung cong vic trong thai gian den, trong do diia ra cac
mOc thai gian hoàn thành, trách nhim cüa các don vj lien quan và tIch c1rc triên
khai thirc hin nhim vi diigc giao dam bâo dung tiên d theo yêu câu.
II. Mt s nhiêm vy ciii th:
1. Si Giao thông 4n tãi: thiic hin trách nhim cüa co quan thuing trirc
Ban chi dao GPMB; theo chi dao cüa ChInh phü, Thu tuóng ChInh phü, B
ngành trung isong và thirc tê cong vic phát sinh d tham muu, d xu.t giãi
pháp; diêu chinh, thay dôi phân cong nhim via; kin toàn thành viên Ban Chi
dao dam bão phü hcp quy djnh cüa pháp 1ut và day nhanh tiên d thirc hin;
2. Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng:
- Chju trách thim trong vic dam bâo ngun 4t lieu (mó dt d.p), vi trI
bâi do thai, tham mu'u báo cáo UBND tinh dê cap mó phiic v.i d? an dam bão
theo quy djnh pháp 1ut truâc ngày 3 0/6/2022.
- Chü trI phi hçp các sâ, ban ngành, dja phuong lien quan khAn truo'ng rà
soát các chInh sách lien quan ye thirc hin cOng GPMB (kinh phi, nhân sir);
dông thii xây dijng phucmg an ci1 the nhàm day nhanh tiên d thirc hin cOng
tác GPMB; kjp thii tham mixu, dê xuât UBND tinh xem xét hoc kin nghi cp
có thâm quyên diêu chinh, bô sung.
3. S& Tài chInh can cir Thông tu s 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/20 15 cüa
Bi Tài chinh và các quy dnh pháp lut hin hành khác dê huàng dn các dja
phuong ye chi phi và b may to chirc thirc hin, các che d chinh sách h trg
(nêu co) nhàm dam bâo dü con ngui dê triên khai thrc hin.
4. Di von Ban Quãn l dir an di.thng H ChI Minh:
- D xut B Giao thông vn tãi trInh Thu tuonng Chinh phü xem xét cho
chU truong UBND tinh tO chüc thirc hin cOng tác bOi thung, giâi phóng mt
bang, tái djnh cu theo Co ché d.c thu ye thai gian, thu tc.
- Bàn giao tim tuyn truâc ngày 09/4/2022, ccc GPMB trisâc ngày
20/4/2022, cçc phâi bàn giao hoàn chinh trng xã dê UBND các huyn có cci s&
triên khai các thu tiic ban dâu: Do dac dja chInh, thông báo thu hOi dat, xác djnh
giá dat ciii the, lap, xây dirng phuong an tái djnh cii ...;
- Ho so thiêt kê tuyOn phâi cii th, chi tit, rO rang, tuân thu dung bao t9a
d dã cung cap; dam bào chinh xác ngay tü dâu, han ché dieu chinh, bô sung
trong qua trInh thirc hin.
- Sau khi bàn giao cc GPMB phãi quay iai hin trng tuyn di qua d cO
Co S1 xir 1 các tnu&ng hçip phát sinh sau khi bàn giao nhu: xây dirng 4t kien
trüc trên dat, trOng cay; nhà nirt do thi cong...
- Chi dao ti.r vn rà soát, cp nht giá dt cii th cüa các dir an tuong tier dà
phê duyt tai thai diem gall nhât d có khái toán chi phi den bü, ho tr GPMB
sat voni thirc tê, dam bâo tInh khã thi trong qua trInh tO chirc thirc hin.
5. UBND các huyn: VTnh Linh, Gb Linh, Cam L
- Xác dnh day là dir an tr9ng dim quc gia và thc hin theo co ch d.c
thu nen cn vn diing 1mb hoat, sang t?o, không may moe, c1rng nhäc dê day
nhanh tin d GPMB nhung phai tuân thu các quy djnh cüa pháp lut hin hành.
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- Trén ci s& các quy djnh cña pháp 1ut và hurng dn cüa Sâ Tài chInh,
UBND các huyn xây dirng kê hoach, dir kién so hrçing nguYi tham gia, thôi
gian thrc hin và di toán chi phi, các ché d chInh sách ho trçi (nêu co) nhàm
dam bão triên khai thirc hin dáp 1rng tiên d và tuân thu quy djnh pháp 1ut.
- Co trách nhim báo cáo Ban Thu&ng vi Huyn üy d chi dao các Co
quan, don vj có lien quan phôi hqp tuyên truyên vn dng ngxi dan chap hành
quy dnh trong qua trInh thirc hin cong tác bôi thi.thng, giãi phóng mitt bang tài
dja phuong; kjp thai ngàn chn ngu&i dan xây drng các cong trInh kiên Co trén
phm vi GPMB xây thing tuyên cao tôc.
- Chü dng phi hp các S&, ngành d thrc hin cong tác bi thuang, giãi
phóng mt bang, tái djnh cu và di dai h. tang k' thu.t lien quan. Phôi hqp vâi
Sâ Tài nguyen và Môi truang k cam kêt vâi chü dâu tu bàn giao ccc GPMB
dung thai han (truâc 20/4).
- Kjp thai xtr l các ni dung thuc th.m quyn lien quan dn cong tác
GPMB; Tnthng hçp vuVt thâm quyên, kiên nghj các khó khãn vuâng mac ye S&
Giao thông vn tâi dê tOng hçp báo cáo UBND tinh.
- Yêu cu Chü tjch UBND các huyn tp trung chi dao, chju trách nhim
quãn l nguyen trng ye dat dai; tuyêt dOi không dé xày ra tInh trng tách thüa,
chuyên nhuqng, chuyên miic dIch sir diving dat, xây dmg vtt kiên trüc, trông cay
côi dôi vâi phân din tIch dat nãm trong ranh giOi thu hôi thirc hin d1r an;
trtthng hgp dê xày ra các vi phm nêu trên, Chü tjch UBND huyn chju trách
nhiém truac UBND tinh, ChO tjch UBND nhân.
6. D dy nhanh tin d GPMB, dam báo tInh dng b, thng nht trong
chi dao, diêu hành, giao Ban Chi dao GPMB to chüc thrc hin; yêu câu các
thành viên Ban Chi dao tang cumg kiém tra, don doe, kjp thai giãi quyêt các
khó khãn vuang mac theo thim vii, linh virc dtxqc giao phii trách hoc báo cáo
Sâ Giao thông vn tãi (co quan thixang trijc) dê tong hqp, báo cáo UBND tinh
xem xét, chi dao dôi vOi trixêng hçp vi.rqt thâm quyên.
Trên day là kêt lun cüa Chü tjch UBND tinh VO Van Hung, UBND tinh
Quâng Trj thông báo cho các Co quan, don vj, dja phi.rong lien quan duçc biét dê
phôi hqp thc hin./.
Ncrinhân:
- TIurng trirc Tinh ñy (b/c);
- Thir&ng trirc HDND tinh (b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Các Sâ: GTVT, Th-MT, TC, XD, NN&PTNT
- Bi thi.r Huyn üy: VTnh Linh, Gio Linh, Cam L;
- UBND huyén: Vinh Linh, Gb Linh, Cam Lô;
- Thành viên BCD (QD 796/QD-UBND ngày
15/3/2022)
- Ban QLDA DHCM;
- Ltru: VT, KTH.
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