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THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng dự án San gạt mặt bằng hai bên đường D1, 

đoạn từ đường B1 đến đường B5 

Ngày 29/01/2021, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án San gạt mặt bằng hai bên 

đường D1, đoạn từ đường B1 đến đường B5. Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài nguyên 

và Môi trường, Giao thông vận tải - Xây dựng, Ban Quản lý dự án ODA tỉnh và Thường trực 

UBND thành phố Lào Cai. 

Sau khi nghe UBND thành phố Lào Cai, Ban Quản lý dự án ODA tỉnh báo cáo, đề xuất 

và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Hộ ông Lù Văn Tuấn, phường Bắc Cường: 

UBND thành phố Lào Cai chủ động liên hệ, làm việc để Tòa án cấp cao xem xét, 

giải quyết đơn kháng cáo của UBND thành phố Lào Cai về đề nghị phúc thẩm lại bản án 

sở thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai, yêu cầu xong trước ngày 05/3/2021. 

2. Hộ ông Hoàng Văn Chắn: 

UBND thành phố Lào Cai chủ động triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành về hồ sơ, trình 

tự, thủ tục; yêu cầu xong trước ngày 05/3/2021. 

3. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Kiểm tra, rà soát quy hoạch xây dựng chi tiết 

các dự án đã được phê duyệt: Dự án Tiểu khu đô thị số 10, dự án Tiểu khu đô thị số 15, 

16, dự án San gạt mặt bằng hai bên đường D1 đoạn từ B1 phường Bắc Cường đến B5 

phường Nam Cường; từ đó đề xuất phương án giải quyết phần diện tích xen kẹp giữa các 

dự án nêu trên (nếu có), hoàn chỉnh bản vẽ quy hoạch dọc hai bên đường D1 đoạn từ B1 

phường Bắc Cường đến B5 phường Nam Cường; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

28/02/2021. 

4. Ban Quản lý dự án ODA tỉnh chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công tập trung 

nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công, hoàn thành san tạo mặt bằng những khu vực còn lại 

(đã giải phóng mặt bằng) dọc hai bên đường D1 và bàn giao phần diện tích này cho Sở 

Tài chính trước ngày 25/02/2021.    

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp ngày 29/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân liên quan biết và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, PCT2; 

- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính, Giao thông vận tải - Xây dựng; 

- Ban Quản lý dự án ODA tỉnh; 

- UBND thành phố Lào Cai; 

- CVP, PCVP3; 

- Lưu: VT, QLĐT3, TNMT. 
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