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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 2287/UBND-CNXD
V/v thực hiện dự án Đầu tư
xây dựng, mở rộng Quốc lộ 1,
đoạn Km1027 - Km1045+780,
đoạn qua huyện Bình Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:
- Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Bình Sơn;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.
Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Km1027 - Km1045+780, đoạn qua
địa bàn huyện Bình Sơn (dự án) đã nhiều lần được gia hạn nhưng vẫn chưa
hoàn thành, đưa vào sử dụng; việc chậm đưa công trình vào sử dụng làm ảnh
hưởng việc đi lại của nhân dân, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và phát
triển kinh tế của địa phương. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo và giải
quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thuờng,
GPMB của dự án; tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại phần vướng mắc còn lại
của dự án đều thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ đầu tư và UBND huyện Bình
Sơn.
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số
3672/BGTVT-KHĐT ngày 22/4/2019 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh
Quảng Ngãi (bản chụp Công văn kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến
như sau:
1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:
- Chủ động phối hợp với UBND huyện Bình Sơn để giải quyết các tồn
tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án và đề
nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Báo cáo số 129/BC-UBND ngày
19/4/2019 (báo cáo này có gửi Sở).
- Bố trí cán bộ và chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình giao thông tỉnh thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp với chính
quyền địa phương để báo cáo chính xác số liệu còn tồn tại, vướng mắc liên
quan đến công tác bồi thường, GPMB; trên cơ sở đó, phối hợp với các đơn vị,
chính quyền địa phương có liên quan để kịp thời giải quyết và bố trí phương
tiện thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng; trường hợp để các hộ dân
tái lấn chiếm thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Kịp thời tham vấn Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn,
hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những nội dung vướng mắc
vượt thẩm quyền liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án.

2. UBND huyện Bình Sơn tích cực chỉ đạo các Phòng - Ban, UBND cấp
xã liên quan phối hợp và hỗ trợ Chủ đầu tư, Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ
được giao; đồng thời, chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc công tác bồi
thường, GPMB dự án theo thẩm quyền, khẩn trương bàn giao mặt bằng để
Chủ đầu tư triển khai thi công theo đúng tiến độ yêu cầu.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn UBND huyện Bình
Sơn, Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án.
4. Đề nghị Thường trực Huyện ủy Bình Sơn quan tâm, tiếp tục chỉ đạo
UBND huyện và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện tích cực hỗ trợ Chủ
đầu tư (Sở Giao thông vận tải) giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc
trong công tác bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công
hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.
Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.335.
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