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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Điệu - PCT UBND thành phố
Thực hiện Công văn số 1911/UBND-KTN ngày 11/6/2015 của UBND
tỉnh Kon Thum về việc bồi thường, GPMB xây dựng đường dây 220kV
Xekaman 1 (Hatxan) - Plei Ku 2 và đề nghị của Ban QLDA lưới điện Miền
Trung về việc đề nghị triến khai công tác bồi thường, GPMB xây dựng công
trình.
Tại cuộc họp ngày 23/7/2015 về việc triển khai thực hiện triển khai xây
dựng công trình ĐZ 220 k v Xekaman 1 (Hatxan) - Plei Ku 2, đoạn qua thành
phố Kon Tum, tham dự có: Ban QLDA lưới điện Miền Trung; Phòng Tài
nguyên và Môi trường thành phố; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố;
UBND xã la Chim. Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - PCT ƯBND thành phố, chủ
trì có ý kiến như sau:
1. Đe nghị Ban QLDA lưới điện Miền Trung:
- Ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ) thành phố để
triển khai thực hiện công tác BT, GPMB theo quy định.
- Yêu cầu đơn vị tư vấn đo đạc hoàn thiện trích lục thửa đất (có xác nhận
của hộ dân có đất thu hồi và được UBND xã la Chim và các ngành liên quan
xác nhận) làm cơ sở để triển khai công tác kiểm kê và hoàn thiện hồ sơ thu hôi
đất theo quy định hiện hành.
- Phối họp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, UBND xã la
Chim và các ngành liên quan tổ chức họp dân thông báo các chủ trương, chính
sách về đầu tư xây dựng và bồi thường, GPMB đế cho hộ dân có đất thu hồi
biết, phối hợp.
- Chủ động lập kế hoạch phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành
phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và ƯBND xã la Chim đế triến
khai dự án và sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường,
GPMB theo đúng quy định của pháp luật.
- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường đế thống nhất việc thực hiện xây
dựng giá đất cụ thể để có cơ sở lập phương án BT, GPMB.
2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố:
Chủ trì, phối hợp Ban quan lý dự án lưới điện Miền Trung; ƯBND xã la
Chim và các ngành liên quan tiến hành triển khai công tác đo đạc, kiếm đếm tài
sản trên đất; lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng
trong phạm vi GPMB xây dựng dự án theo đúng đúng thủ tục quy định hiện
hành.

3. Giao Phòng tài nguyên và Môi trường thành phố:
- Tổng hợp, tham mưu UBND thành phố trình Sở Tài nguyên và Môi
trường và UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục công trình cần thu hồi đất.
- Phối hợp Ban QLDA lưới điện Miền Trung, UBND xã la Chim và các
ngành liên quan tham mưu UBND thành phố trong công tác thu hồi đất, thấm
định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.
4. Giao UBND các xã la Chim: Phối họp cùng các ngành liên quan
trong công tác thu hồi đất, đo đạc, kiếm đếm tài sản trên đất đế lập phương án
bồi thường, GPMB xây dựng công trình. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phố
biến chủ trương trên để nhân dân biết tham gia (Kê cả công tác phoi hợp công
khai phương án bôi thường theo quy định).
L ưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị
các đơn vị báo về UBND thành phổ đê xem xét, có ý kiên.
Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo ý kiến kết luận của đồng
chí Phó chủ tịch UBND thành phố để các đơn vị được biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/hiện);
- Đ/c Chủ tịch - U B N D TP;
- Đ/c Nguyễn Văn Điệu - PCT UBND TP;
- Đ/c Hồ Văn Đà - PCT U B N D TP;
- Chánh VP, PCVP NC;
- Lưu: VT-UB (Thịnh).
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