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V/v thực hiện một số công việc
có liên quan đến Dự án cầu
Văn Thánh và các dự án khác
trên địa bàn thành phố.

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố;
- Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất
Quản Trung;
- UBND phường Đức Long;
- UBND phường Phú Tài;
- UBND phường Mũi Né;
- UBND xã Thiện Nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh,
về việc bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh
mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì
mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 và
qua xem xét Văn bản số 68/2018/CV-QT ngày 26/7/2018 của Công ty TNHH
Thương mại và Sản xuất Quản Trung, về việc đề nghị xem xét hỗ trợ thực hiện
dối với Dự án cầu Văn Thánh, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các đơn vị và UBND các phường, xã căn cứ Nghị quyết nêu
trên của HĐND tỉnh, triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc
thực hiện dự án và giải quyết hồ sơ hành chính của công dân theo đúng quy định.
2. Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm
Phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra, tham mưu UBND thành phố ban hành quyết
định phê duyệt kế hoạch kiểm đếm và thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia
đình, cá nhân trong Dự án cầu Văn Thánh theo đúng quy định; đồng thời, tham
mưu thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố (Hội đồng Bồi
thường) của dự án, thời gian trước ngày 20/8/2018.
Đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quản Trung chủ động
liên hệ và cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thu hồi đất của các hộ
dân cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố
triển khai thực hiện.

3. Trên cơ sở các công việc đã được thực hiện tại điểm 2 Văn bản này, yêu
cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Phú Tài, UBND
phường Đức Long thực hiện và phối hợp thực hiện các công việc tiếp theo (họp
dân thông báo chủ trương thu hồi đất, cử đại diện tham gia Hội đồng Bồi thường,
kiểm kê, kiểm đếm, xét tính pháp lý…) để Hội đồng Bồi thường họp thẩm định
theo đúng quy định.
+ Đính kèm: Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND
tỉnh và Văn bản số 68/2018/CV-QT ngày 26/7/2018 của Công ty TNHH Thương
mại và Sản xuất Quản Trung./.
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