Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
01.07.2019
15:38:42 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 152 /TB-UBND
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Quảng Ngãi, ngày 28

tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính – Phó Chủ tịch Thường trực
Uỷ ban nhân dân tỉnh tại buổi gặp gỡ, đối thoại công khai với
12 công dân ở xã Bình Hiệp và xã Bình Long có khiếu nại liên quan đến
thu hồi đất, bồi thường mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng
Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tiếp công dân Trung ương, ngày
25/6/2019 tại Hội trường UBND xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, đồng chí
Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì
buổi gặp gỡ, đối thoại công khai với 12 công dân ở xã Bình Hiệp và xã Bình
Long có khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường mặt bằng thực hiện
dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn.
Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy,
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, Hội Luật gia tỉnh; lãnh
đạo các sở, ngành: Công an, Thanh tra, Giao thông vận tải, Tài nguyên và
Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Ban
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Văn phòng Uỷ
ban nhân dân tỉnh; Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện Bình Sơn, lãnh đạo
Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam huyện Bình Sơn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Sơn và các
phòng, ban có liên quan ở huyện Bình Sơn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND,
Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội của xã Bình Hiệp, Trưởng Ban Thanh tra
nhân dân xã, cán bộ địa chính xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban
công tác Mặt trận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Bình
Long, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của xã Bình Long, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân xã, cán bộ địa
chính xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận; 12 công
dân ở xã Bình Hiệp và xã Bình Long, huyện Bình Sơn; phóng viên: Báo
Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Tại buổi đối thoại, sau khi nghe ý kiến trình bày của đại diện 13 công
dân (phát sinh thêm 01 trường hợp của ông Võ Thanh Dũng ở xã Bình Hiệp
nằm ngoài danh sách 12 công dân được mời gặp gỡ, đối thoại) liên quan đến

việc thu hồi đất, bồi thường mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng
Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn và báo cáo kết quả giải quyết của lãnh
đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các
Tổ công tác của UBND huyện Bình Sơn về quá trình thẩm tra, xác minh
khiếu nại của các công dân có liên quan; ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành
trao đổi, giải thích pháp luật, cụ thể: Sở Tài chính về việc xác định giá đất ở
để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án và các nội dung khác có liên quan; Thanh
tra tỉnh về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng
dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp
luật, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân
dân tỉnh kết luận và chỉ đạo:
1. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn khẩn trương giải quyết
khiếu nại của 12 hộ dân theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền Luật Khiếu
nại quy định.
Trường hợp sau khi Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đã giải quyết mà
công dân có đơn tiếp khiếu đến Chủ tịch UBND tỉnh, giao Thanh tra tỉnh
tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành do Thanh tra
tỉnh chủ trì (cùng đại diện các các sở, ngành liên quan) khẩn trương thẩm tra,
xác minh, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm
quyền, không được để trễ hạn Luật định.
2. Việc giải quyết khiếu nại không làm dừng lại việc thực hiện quyết
định thu hồi đất, do đó yêu cầu UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Ban
quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và cơ quan
chức năng khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, thủ
tục và thẩm quyền pháp luật quy định để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi
công sớm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.
3. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính khẩn trương
tham mưu UBND tỉnh xem xét vấn đề giá đất ở tính bồi thường, hỗ trợ dự án
này theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2561/UBND-NC
ngày 24/5/2019.
4 Giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao
thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và UBND các xã có
liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát để thực hiện các biện pháp xử lý theo
thẩm quyền đối với các tồn đọng, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng của dự án, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo
cáo, đề xuất và tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý.
5. Các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các hộ dân sẽ được xem xét,
giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp không đồng ý với chính
quyền, công dân có quyền khởi kiện hành chính ra Tòa án nhân dân để được
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xem xét. Theo Luật Khiếu nại, quá trình giải quyết khiếu nại không làm dừng
lại việc thực hiện quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, do
đó UBND tỉnh đề nghị các hộ dân chấp hành bàn giao mặt bằng để thi công
dự án đảm bảo tiến độ đề ra, nhanh chóng hoàn thành dự án để đưa vào sử
dụng.
Nay, thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, UBND huyện
Bình Sơn và các cơ quan, công dân có liên quan biết và nghiêm túc thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (báo cáo);
- Ban Tiếp công dân Trung ương (báo cáo);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Các sở, ngành: Thanh tra, Giao thông vận tải, Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Công an tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình giao thông tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT - TH Quảng Ngãi;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND,
UBMTTQVN huyện Bình Sơn;
- UBND huyện Đức Phổ;
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND,
UBND, UBMTTQVN xã Bình Hiệp,
huyện Bình Sơn;
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND,
UBND, UBMTTQVN xã Bình Long,
huyện Bình Sơn;
- Các ông, bà: Nguyễn Minh Luận, Nguyễn Tấn
Mạnh, Đinh Thị Đào, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn
Tuấn, Âu Thị Thúy, Âu Thành Cheo, Nguyễn Thị
Kiêm, Phạm Ngọc Đàn, Nguyễn Châu, Lê Thị
Nhanh, Võ Thanh Dũng (địa chỉ: xã Bình Hiệp,
huyện Bình Sơn);
- Bà Lê Thị Thường (địa chỉ: xã Bình Long,
huyện Bình Sơn);
- VPUB: CVP, PCVP (NC, KGVX),
CNXD, NNTN, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NCdmhai356

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Đạo
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