Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
10.09.2019
17:01:37 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5026 /UBND-CNXD
V/v thực hiện dự án Đường kè
Bắc sông Trà Bồng và dự án
Khu dân cư Kè Bắc sông Trà
Bồng, huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501;
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Đại Phát.
Xét đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 1604/UBNDXD ngày 01/7/2019 về việc đề nghị giao nhà đầu tư Khu dân cư Kè Bắc sông
Trà Bồng thi công đoạn đường giao thông còn lại (440m) của dự án Đường kè
Bắc sông Trà Bồng và để lại quỹ đất dọc đường kè cho UBND huyện Bình
Sơn để tạo nguồn thu ngân sách huyện đủ cho đầu tư dự án Đường kè Bắc
sông Trà Bồng; báo cáo, đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số
2645/BC-SXD ngày 06/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương giao hạng mục đường giao thông thuộc Dự án
Đường kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn (đã được phê duyệt tại Quyết
định số 1657/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, có chiều
dài toàn tuyến 1.073,04m; bao gồm 639,03m do UBND huyện Bình Sơn đã
triển khai thi công xong phần nền đường, bó vỉa; mặt đường đã thảm nhựa lớp
1 khoảng 300m; đã lắp đặt xong trụ điện, dây điện ngầm trong đoạn đường đã
thi công xong nền đường) cho Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương
mại Phú Đại Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 để tiếp tục
triển khai đồng bộ theo dự án Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình
Sơn (đã được thống nhất tại Quyết định chủ trương đầu tư số 447/QĐ-UBND
ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).
2. UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm:
- Bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết thiết kế kỹ thuật thi công và các hồ sơ, tài
liệu khác có liên quan hạng mục đường giao thông thuộc Dự án đường kè Bắc
sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn (đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 05/9/2017) cho Liên danh Công ty
TNHH Xây dựng Thương mại Phú Đại Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư và
Xây dựng 501 tiếp tục triển khai thực hiện và làm việc cụ thể với Liên danh
để hoàn trả kinh phí theo đúng quy định.
- Khẩn trương thực hiện hoàn thành hạng mục Kè chống sạt lở thuộc dự
án Đường Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn theo đúng tiến độ yêu cầu,
thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, thanh quyết toán và nhận hoàn trả kinh phí
của dự án theo đúng quy định.

- Hỗ trợ Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Đại Phát
và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi
thường, giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Kè bắc sông Trà Bồng.
3. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Đại Phát và
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 có trách nhiệm:
- Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ thiết thiết kế kỹ thuật thi công và các hồ sơ, tài
liệu khác có liên quan hạng mục đường giao thông thuộc Dự án Đường Kè
Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn và hoàn trả kinh phí đã thực hiện cho
UBND huyện Bình Sơn; tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng
và triển khai thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt tại Quyết định số
1657/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chủ động, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn đẩy nhanh công tác
bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thành dự án Khu dân cư Kè
Bắc sông Trà Bồng theo kế hoạch.
- Cập nhập bổ sung ranh giới, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án
(bao gồm hạng mục đường giao thông thuộc dự án Đường kè Bắc sông Trà
Bồng, huyện Bình Sơn và các hạng mục khác) đảm bảo tỷ lệ cơ cấu sử dụng
đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2929/UBND-CNXD ngày
25/05/2018; hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ liên quan trình UBND huyện Bình
Sơn phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu dân cư Kè Bắc
sông Trà Bồng theo quy định.
- Sau khi hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu dân
cư Kè Bắc sông Trà Bồng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Sở Xây dựng kiểm
tra và tham mưu UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh Quyết định chủ trương
đầu tư dự án theo quy định.
4. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Bình Sơn và Liên danh
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Đại Phát và Công ty Cổ phần Đầu
tư và Xây dựng 501 hoàn chỉnh các thủ tục theo đúng quy định.
Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy và HĐND huyện Bình Sơn;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Giao thông vận tải,
Tài nguyên và Môi trường;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, KT, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.614.
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