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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tú,
tại hội nghị thông qua phương án đề xuất xây dựng tuyến đường nội thị phía
tây thị trấn Chợ Chu và các khu dân cư nông thôn liên quan
Ngày 16/5/2022, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tú, chủ trì hội nghị
thông qua phương án đề xuất xây dựng tuyến đường nội thị phía tây thị trấn Chợ
Chu và các khu dân cư nông thôn liên quan. Dự hội nghị có các thành viên Tổ công
tác xây dựng phương án, lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ Tầng, phòng Tài Nguyên
và Môi trường, ban Bồi thường GPMB.
Kết thúc các nội dung của hội nghị, tiếp thu ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp.
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tú kết luận, giao nhiệm vụ như sau:
1. Đối với những nội dung các cơ quan, đơn vị, nêu tại hội nghị
Giao cho các phòng, ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp thu, chủ động tham
mưu cho UBND huyện xây dựng hoàn thiện phương án đề xuất theo phương án chọn
là phương án 1, xây dựng phương án 2 để so sánh. Nghiên cứu thống nhất tên của dự
án để phù hợp với các quy định của nhà nước. Giới hạn phạm vi nghiên cứu dự án từ
điểm giao cắt đường QL 3C (khu vực cầu Nà Linh) đến điểm giao cắt với đường vào
Ban chỉ huy Quân sự huyện.
2. Giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Chủ trì, chủ động phối hợp với các phòng ban liên quan, tổ công tác xây
dựng phương án, hoàn thiện phương án, xác định rõ ranh giới nghiên cứu lập
phương án để làm cơ sở rà soát các loại đất trong phạm vi ảnh hưởng, tính toán
phương án đền bù, hỗ trợ. Thời gian thực hiện xong trước ngày 25/5/2022.
- Hoàn thiện phương án đầu tư trên cơ sở làm rõ phương án tài chính để trình
xin ý kiến theo quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/6/2022.
3. Giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND xã Bảo Cường, rà soát
tổng hợp diện tích các loại đất bị ảnh hưởng trong phạm vi nghiên cứu của phương
án. Thời gian thực hiện xong trước ngày 07/6/2022.
4. Giao cho Ban Bồi thường GPMB
Trên cơ sở tổng hợp các loại đất đai của phòng Tài nguyên và môi Trường,
chủ động phối hợp với UBND xã Bảo Cường đi khảo sát, tính toán phương án bồi
thường hỗ trợ đất đai, tài sản, hoa màu trên đất trong pham vi thực hiện phương án.
Thời gian thực hiện xong trước ngày 10/6/2022.

2
Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tú, tại hội nghị
thông qua phương án đề xuất xây dựng tuyến đường nội thị phía tây thị trấn Chợ
Chu và các khu dân cư nông thôn liên quan. UBND huyện thông báo đến Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND xã Bảo Cường, biết để phối
hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND xã Bảo Cường;
- Lưu: VT, TH.
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