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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

  
Số: 61/TB-UBND 

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

  
       Phú Thọ, ngày 26 tháng 11 năm 2015 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh  
Bùi Minh Châu tại buổi làm việc với UBND thành phố Việt Trì 

 
 

Ngày 18/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu làm việc với UBND 
thành phố Việt Trì. Thành phần tham dự: ðồng chí Bùi Văn Quang - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; lãnh ñạo các sở, ngành: Kế hoạch và ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 
Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh ñạo UBND thành phố Việt Trì và các phòng 
chuyên môn của thành phố Việt Trì. 

Nội dung: Nghe UBND thành phố Việt Trì báo cáo kết quả triển khai một số 
dự án tại thành phố Việt Trì trong thời gian vừa qua. 

Trong thời gian qua tình hình triển khai các dự án trên ñịa bàn thành phố Việt 
Trì còn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chung, song dưới sự lãnh ñạo, chỉ ñạo 
quyết liệt của ðảng bộ, chính quyền thành phố Việt Trì, sự phối hợp chặt chẽ của các 
ban, ngành, ñoàn thể, sự cố gắng nỗ lực của các thành phần kinh tế. Nhìn chung việc 
triển khai các dự án là thuận lợi; UBND thành phố Việt Trì ñã tập chung chỉ ñạo, 
thường xuyên kiểm tra, giám sát, ñôn ñốc và kịp thời giải quyết các vướng mắc nên 
một số dự án, công trình ñược thực hiện nhanh và cơ bản hoàn thành; các dự án, công 
trình ñã ñược triển khai khá tích cực, ñồng bộ, ñó là: Sân chính Quảng trường Hùng 
Vương, khu tái tái ñịnh cư ðồng Gia, Hồ công viên Văn Lang,... 

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, vẫn còn những tồn tại, vướng 
mắc. Một số dự án trọng ñiểm triển khai chậm so với yêu cầu, công tác bồi thường 
giải phóng mặt chưa ñáp ứng theo yêu cầu nhưng không lớn. Nhìn chung là thuận lợi, 
cần phải giải phóng nhanh mặt bằng ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thi công các dự án, công 
trình. Yêu cầu UBND thành phố Việt Trì và các ngành liên quan cần tập trung chỉ 
ñạo, tháo gỡ khó khăn ñể thực hiện theo ñúng tiến ñộ ñã ñề ra; cần tập chung chỉ ñạo 
giải quyết các tồn tại, vướng mắc ñối với các dự án, công trình, ñó là: ðường Trường 
Chinh, ñường Phù ðổng, ñường Vũ Thê Lang và hạ tầng hai bên ñường ñoạn từ nút 
E4 (trước trụ sở UBND xã Trưng Vương) ñến ñường Nguyễn Tất Thành),... 

  Sau khi ñi kiểm tra thực ñịa và ý kiến của các ngành liên quan, Chủ tịch 
UBND tỉnh kết luận một số nội dung chính như sau: 

 1. Các dự án cần tập chung chỉ ñạo triển khai:  

 - ðể ñảm bảo thực hiện thi công hoàn thành các dự án trên ñịa bàn thành phố 
Việt Trì. Yêu cầu UBND thành phố Việt Trì phải tăng cường công tác giám sát thi 
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công các dự án, công trình trên ñịa bàn; tập chung mọi nguồn lực, thường xuyên kiểm 
tra, giám sát, chỉ ñạo thực hiện hoàn thành các dự án, công trình ñảm bảo chất lượng 
theo yêu cầu ñối với các dự án ñang triển khai, ñó là: Khu Du lịch Văn Lang, ðường 
Trường Chinh, ñường Phù ðổng, ñường Vũ Thê Lang,.... Kiên quyết giải quyết các 
tồn tại, vướng mắc liên quan ñến công tác triển khai thi công các dự án, công trình; 
ñặc biệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng 
ñiểm ñang triển khai thi công, các dự án dự kiến khởi công trong quý I/2016. 

 - ðể ñáp ứng kịp thời các hạng mục công trình phục vụ cho Giỗ Tổ Hùng 
Vương - Lễ hội ðền hùng năm 2016, hoàn thiện các thiết chế của thành phố Lễ hội; 
UBND thành phố Việt Trì và các ngành liên quan cần xác ñịnh tập trung thực hiện 
hoàn thiện các quy hoạch, hồ sơ thiết kế các dự án trọng tâm của năm 2015, 2016 và 
các năm tiếp theo, cụ thể:   

 + Về chủ trương, ñồng ý cho thực hiện các thủ tục về ñầu tư: Cải tạo ñường và 
hè phố hai bên ñường Trần Phú ñoạn từ nút giao ñường Hùng Vương (A7) ñến nút 
giao ñường Hàn Thuyên (giai ñoạn I); việc thiết kế phải phù hợp, mang tính chất 
công trình du lịch, văn hóa của thành phố Lễ hội về với cội nguồn. 

 + UBND thành phố Việt Trì khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về ñầu tư xây 
dựng hồ ðồng Cận và công trình phụ trợ ven hồ; việc thiết kế cần ñáp ứng sự hài hòa 
về mặt cảnh quan, phù hợp với quy hoạch; ñảm bảo ñáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí 
cho người dân; phương án thiết kế không mở rộng diện tích ñất ven hồ, nghiên cứu 
ưu tiên một số vị trí ñất ñể bổ sung vào quy hoạch sử dụng ñất khác. 

 + Về chủ trương, ñồng ý cho UBND thành phố Việt trì ñầu tư một số công 
trình phụ trợ phục vục, ñáp ứng tốt cho các chương trình của tỉnh, ñặc biệt trong dịp 
Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội ðến Hùng năm 2016 và hàng năm, cụ thể: Bãi ñỗ xe 
Công viên Văn Lang (ñối diện Bảo tàng Hùng Vương); quy hoạch Sân vui chơi giải 
trí (ñoạn tiếp giáp Tỉnh ủy ñến Công ty CP cấp nước Phú Thọ),...  

 - ðể tạo cảnh quan Hồ Công viên Văn Lang. Về chủ trương, ñồng ý cho 
UBND thành phố Việt Trì cải tạo hệ thống cống ñể có thể ñiều chỉnh mực nước Hồ 
Công viên Văn Lang ñể phục vụ cho Lễ hội bơi thuyền hàng năm, nghiên cứu bổ 
sung một số các thiết chế thế thao phục vụ nhân dân tại khu vực phù hợp. 

 3. Về một số kiến nghị, ñề xuất của thành phố Việt Trì: 

 - Về ñề nghị ñiều chỉnh giá ñất các khu tái ñịnh cư ñể giao ñất cho các hộ dân 
ñược thuận lợi do giá ñất tại các khu tái ñịnh cư hiện nay cao hơn giá bồi thường theo 
quy ñịnh: Về chủ trương, ñồng ý giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
ñơn vị có liên quan nghiên cứu, ñề xuất báo cáo UBND tỉnh, xem xét, quyết ñịnh 
trước ngày 10/12/2015.  

 - Về cho thành phố Việt Trì thẩm ñịnh và phê duyệt ñiều chỉnh phát sinh, bổ 
sung ñường Trường Chinh (ñoạn từ nút giao Quốc lộ 2 ñến ñê sông Lô) và ñường nối 
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từ Quốc lộ 2 qua khu công nghiệp Thụy Vân ñến ñê sông Hồng: Về chủ trương, ñồng 
ý giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên 
cứu, ñề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh trước ngày 05/12/2015. 

 - Về ủy quyền cho UBND thành phố Việt Trì ra thông báo thu hồi ñất và 
thực hiện các bước thu hồi ñất với dự án khu tái ñịnh cư Khuôn Quãi tại xã 
Phượng Lâu: Việc này, UBND tỉnh có Văn bản số 4109/UBND-KT3 ngày 
02/10/2015 giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, ñề xuất, Sở Tài nguyên 
và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, ñề xuất theo nội dung ñã giao tại văn bản 
nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/12/2015.   

 - Về ñiều chỉnh mục nguồn vốn thực hiện trong quyết ñịnh số 1494/Qð-
UBND ngày 03/7/2015: Về chủ trương, ñồng ý, UBND thành phố Việt Trì chủ 
ñộng làm việc với Sở Giao thông vận tải ñề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, ñiều 
chỉnh theo quy ñịnh. 

 - Về tuyến ñường Trường Chinh hiện nay chưa giải phóng ñược mặt  bằng 
do các hộ dân nhận tiền bồi thường trước ngày 01/7/2014; khi Luật ðất ñai năm 
2013 có hiệu lực (01/7/2014), UBND tỉnh ban hành hệ số bội thường ñối với ñất ở 
là 1,5; ñối với ñất nông nghiệp là 1,25 (áp dụng ñến hết 31/12/2014): Về chủ 
trương, ñồng ý giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan ñơn vị có liên nghiên cứu, ñề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh 
trước ngày 10/12/2015. 

 - Về ñề nghị cho ñiều chỉnh dự án và ñiều chỉnh phương án tài chính dự án 
ñường Vũ Thê Lang và hạ tầng hai bên ñường (ghép dự án ñường Vũ Thê Lang 
ñoạn E4-E7 với dự án ñường Vũ Thê Lang và hạ tầng hai bên ñường ñoạn E4 - 
ñường Nguyễn Tất Thành): Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì cùng Sở Tài 
chính, Sở Xây dựng và các ñơn vị có liên quan nghiên cứu, ñề xuất, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh trước ngày 15/12/2015. 

Vậy, thông báo ñể các sở, ngành, ñơn vị liên quan; UBND thành phố Việt Trì 
biết thực hiện./. 

 
 

 

  
TL. CHỦ TỊCH  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 
 

Thiều Vinh 
  


