
CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 14-5-2015 17

ỦY BAN NHÂN DÂN 
    TỈNH PHÚ THỌ 
             
  Số: 32/TB-UBND 

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

 
Phú Thọ, ngày 09  tháng 4 năm 2015 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy 
về giải quyết những tồn tại liên quan ñến công tác GPMB dự án: 
Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông ñường bộ 

qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 
 

 
Ngày 08/4/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy chủ trì  buổi làm 

việc kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án: Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho 
giao thông ñường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 và nghe UBND thành phố Việt Trì 
báo cáo những tồn tại liên quan ñến công tác GPMB dự án: Xây dựng cầu Việt Trì mới 
dành riêng cho giao thông ñường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2; cùng dự buổi làm 
việc có lãnh ñạo các sở, ngành: Giao thông   vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây 
dựng, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì. Sau 
khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, nghe UBND thành phố Việt Trì, Công ty cổ phần 
BOT cầu Việt Trì báo cáo những tồn tại liên quan ñến công tác GPMB dự án: Xây 
dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông ñường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 
và ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Hoàng Công Thủy kết luận như sau: 
 
 1. UBND thành phố Việt Trì: 
 - Chỉ ñạo Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ ñô thị Việt Trì bàn giao mặt 
bằng tại vị trí nút giữa giao ñường Hùng Vương với ñường dẫn cầu Việt Trì mới 
xong trước ngày 10/4/2015. 
 - Chỉ ñạo UBND xã Sông Lô, UBND phường Bạch Hạc, các tổ chức  ñoàn thể 
của xã Sông Lô, phường Bạch Hạc tiếp tục tuyên truyền vận ñộng     các hộ dân ngoài 
phạm vi ảnh hưởng của dự án không ngăn cản thi công; chỉ ñạo các lực lượng chức 
năng của Thành phố có biện pháp bảo ñảm an ninh, trật tự  an toàn trong phạm vi thi 
công xây dựng dự án thuộc ñịa bàn xã Sông Lô và phường Bạch Hạc. 
 - Chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn của Thành phố sớm hoàn thành các   hồ sơ, 
thủ tục thu hồi và giao ñất, bồi thường, hỗ trợ ñối với diện tích ñất thu hồi ñể trả lại 
diện tích ñất quốc phòng cho Lữ ñoàn 297 - Quân khu II. 
 - Khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho các 
hộ dân ñã ñược bố trí ñất ở tái ñịnh cư của dự án. 
 - Yêu cầu hộ ông Trần Công Huân và các hộ dân ñã nhận tiền bồi thường, hỗ 
trợ, ñã ñược bố trí ñất ở tái ñịnh cư phải tháo dỡ, di chuyển nhà ở, bàn giao mặt bằng 
xây dựng dự án trước ngày 11/4/2015, nếu các hộ không tháo dỡ và bàn giao mặt 
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bằng phải tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh thu hồi ñất theo quy ñịnh của pháp 
luật. 
 2. Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì: 
 - Khẩn trương xác ñịnh và bồi thường thiệt hại rung nứt nhà ở và các  công 
trình kiến trúc do thi công dự án gây ra ñối với hộ gia ñình ông Nguyễn Văn Năm và 
ông Nguyễn Tiến Vững - thuộc khu 6, xã Sông Lô. 
 - ðối với các hộ dân ñã ñược bồi thường thiệt hại rung nứt nhà ở và các công 
trình kiến trúc do thi công dự án gây ra, ñến nay do thi công ñắp nền ñường và các 
hạng mục khác của dự án lại tiếp tục bị thiệt hại do rung nứt thì Công ty cổ phần 
BOT cầu Việt Trì phải tiếp tục xác ñịnh lại thiệt hại và bồi thường cho các hộ dân 
theo quy ñịnh. 
 - Bố trí ñầy ñủ, kịp thời kinh phí ñể chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân 
(nhất là ñối với hộ dân nuôi ba ba thuộc phường Bạch Hạc) và di chuyển, cải tạo các 
công trình trong phạm vi GPMB của dự án ñã hoàn thành. 
  
 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND thành phố     
Việt Trì và các cơ quan, ñơn vị liên quan ñề xuất, báo cáo UBND tỉnh phương án hỗ 
trợ ñối với tài sản trên diện tích ñất hành lang cầu Việt Trì mới của hộ gia ñình ông 
Nguyễn Văn Năm và ông Nguyễn Tiến Vững - thuộc khu 6, xã Sông Lô. 
 
 4. Giao Công an tỉnh chỉ ñạo lực lượng công an tăng cường công tác bảo ñảm 
an ninh trật tự khu vực thi công dự án. 

 
Thông báo ñể các sở, ngành, các cơ quan, ñơn vị liên quan biết và thực hiện./. 
 

 TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Thiều Vinh 

 


