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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã 

tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB các công 

trình trọng điểm và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã. 

 

Ngày 17/12/2020, UBND thị xã tổ chức họp rà soát tiến độ thực hiện công 

tác bồi thường GPMB các công trình trọng điểm và đấu giá quyền sử dụng đất 

trên địa bàn thị xã. Thành phần tham gia gồm: PCT UBND phụ trách kinh tế, 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế 

hoạch, Quản lý đô thị, Tài Nguyên - Môi trường, TT PTQĐ thị xã, Văn phòng 

ĐK QSD đất chi nhánh Cửa Lò, Ban Quản lý các dự án ĐTXD, Chủ tịch UBND 

và cán bộ địa chính các phường. Chủ trì cuộc họp đồng chí Doãn Tiến Dũng - 

Chủ tịch UBND thị xã. Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị 

xã và ý kiến phát biểu, kiến nghị của các đại biểu tham dự, đồng chí Doãn Tiến 

Dũng - Chủ tịch UBND thị xã kết luận: 

1. Đối với dự án Quốc lộ ven biển: 

- Hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường đất nông nghiệp toàn tuyến và khu 

tái định cư trước ngày 25/12/2020.  

- Các phòng, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các thủ tục thẩm định để 

phòng Tài nguyên – Môi trường trình phê duyệt phương án bồi thường tài sản 

trước ngày 25/12/2020 và chi trả trước ngày 31/12/2020. 

- UBND phường Nghi Hương thông báo để các hộ dân di dời mồ mả trước 

ngày 05/01/2021. 

- Phòng Tài nguyên – Môi trường trình UBND thị xã phê duyệt đối tượng tái 

định cư; suất tái định cư; quỹ đất tái định cư; giá đất nơi đi nơi đến trước ngày 

22/12/2020 và phê duyệt phương án bồi thường đất ở trước ngày 25/12/2020, 

hoàn thành việc chi trả trước ngày 31/12/2020. 

- UBND phường Nghi Hòa, Nghi Thu hoàn thành xét duyệt nguồn gốc sử 

dụng đất và trình hồ sơ lên thị xã trước ngày 21/12/2020. 

- UBND phường Nghi Hương giải quyết dứt điểm kiến nghị của ông Sửu 

trước ngày 21/12/2020. Trung tâm Phát triển quỹ đất đề xuất vị trí tái định cư cho 

các hộ thuộc Nghi Hương, Nghi Thu trước ngày 30/12/2020. 

- Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 

18/11/2020 hoàn thành công tác rà soát, có văn bản thống nhất phương án xử lý 

các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB chuyển Trung tâm Phát triển 

quỹ đất để lập phương án bổ sung (Chuyển Trung tâm trước ngày 25/12/2020) 
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2. Dự án Đường ngang số 10 (đoạn từ đường Bình Minh đến đường dọc 

số II). 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất trình kinh phí còn lại để phòng Tài chính - Kế 

hoạch tham mưu bố trí kinh phí chi trả trước ngày 10/01/2021 cho các hộ còn lại. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất trình phương án san ủi, GPMB trước ngày 

30/12/2020 và thông tuyến trước Tết Nguyên đán. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu UBND thị xã thông báo cho các hộ 

tự giải phóng mặt bằng sau khi đã nhận tiến bồi thường, hỗ trợ. 

3. Đối với các dự án: Đường ngang số 4; Đường dọc số 2 (đoạn từ đường 

ngang số 4-5); Đường dọc số 2 (đoạn qua nhà thờ Mai lĩnh); Kè khối 1, 

phường Nghi Tân. 

- Giao các phòng ban liên quan, UBND các phường hoàn thiện các thủ tục 

theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì trình UBND thị xã phê duyệt đối 

tượng tái định cư, suất tái định cư, quỹ đất tái định cư, giá đất nơi đi nơi đến trước 

ngày 30/12/2020 và tổ chức bốc thăm, trình phê duyệt phương án tài chính để các 

hộ nộp tiền tái định cư trước ngày 15/01/2021. 

4. Đối với các dự án Đường vào bến 5,6,7,8; Mở rộng đường Bình Minh. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức rà soát, trình phương án sơ bộ về số hộ, 

số lô tái định cư, dự kiến nơi đến, dự kiến số tiền BTGPMB (báo cáo đồng chí 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã trước ngày 15/01/2021). 

5. Đối với các dự án phục vụ khai thác quỹ đất. 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thiện kế hoạch BT GPMB các khu 

đấu giá năm 2021(cụ thể về thời gian, lộ trình, trách nhiệm của từng phòng ban 

đơn vị…hoàn thiện trước ngày 30/12/2020). 

Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã theo dõi, khâu nối, đôn đốc 

và báo cáo Chủ tịch UBND thị xã tiến độ thực hiện thông báo này. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã 

tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB các công trình 

trọng điểm và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã. Văn phòng HĐND-

UBND thị xã thông báo Văn phòng UBND tỉnh, TT Thị ủy - HĐND thị xã, lãnh 

đạo UBND thị xã để chỉ đạo; các phòng, ban, đơn vị thị xã, UBND các phường 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (b/c);      
- Các PCT. HĐND, UBND  thị xã; 
- Các phòng, ban, đơn vị thị xã; 
- VP đăng ký ĐĐ chi nhánh Cửa Lò; 
- UBND các phường; 
- Lưu: VT.                                                                                                            

          TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 
 
 
 

Nguyễn Văn Hùng 
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