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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

    tại buổi làm việc với sở, ngành liên quan về một số khó khăn, 
vướng mắc trong công tác đền bù, bàn giao mặt bằng để thực hiện 

dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 – đoạn đi qua địa bàn tỉnh
------

Ngày 27/5/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy, cùng với các
đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Giao
thông vận tải, Sở Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, bàn
giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 – đoạn đi qua địa
bàn tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo, ý kiến
tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận:

Trong thời gian gần đây, tiến độ xử lý các hoạt động liên quan đến dự án
cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 – đoạn đi qua địa bàn tỉnh nhìn chung có chựng lại
so với trước. Để khắc phục tình trạng trên, với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ,
đúng quy định và bảo đảm tiến độ hoàn thành dứt điểm trước ngày 07/6/2014;
đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thành ủy có Quốc
lộ 1 đi qua, các sở, ngành của tỉnh có liên quan tập trung thực hiện đồng thời
một số việc cụ thể sau:

1. Các địa phương, sở, ngành có liên quan khẩn trương xét duyệt hồ sơ
đền bù, giải tỏa của các hộ dân, đồng thời tập trung giải quyết tốt tình hình
khiếu nại của từng hộ dân trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý
kịp thời theo thẩm quyền.

2. Làm tốt công tác dân vận

Các địa phương, cả cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần
phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động, thuyết phục
nhân dân bàn giao mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị tổ chức thi
công công trình, bảo đảm tiến độ đã đề ra.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án phối
hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc trong quá trình thi công công trình.
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Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org.vn 

3. Việc di dời kết cấu hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, cáp quang, ...) cần tiến
hành rà soát, phân loại:

- Những công trình hạ tầng nào phải di dời ngay thì đôn đốc các đơn vị
thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Đối với những công trình hạ tầng sau khi làm đường xong mới di dời thì
chủ động xây dựng phương án di dời để tổ chức thực hiện.

4. Các địa phương tích cực đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu
tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về nguồn kinh phí,
tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ.

5. Ban Thường vụ các huyện, thành ủy có liên quan, mà trước hết là đồng
chí Bí thư huyện ủy, thành ủy phải xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm trước mắt của mình, tăng cường đúng mức trách nhiệm trong việc lãnh đạo,
huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị ở cấp mình để tổ chức thực hiện một
cách đồng bộ và hiệu quả các việc nêu trên ở địa phương mình, bảo đảm hoàn
thành dứt điểm trước ngày 07/6/2014.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, các sở, ngành có
liên quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành liên quan; 
- Ban Thường vụ các huyện, thành ủy 
  có liên quan;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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