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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

–––––––––––– 
Số: 66/TB-UBND 

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

 Phú Thọ, ngày 10  tháng  12  năm 2015 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu  
tại buổi làm việc với thị xã Phú Thọ 

 –––––––––––– 
   

Ngày 02 tháng 12 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu chủ trì làm việc 
với lãnh ñạo thị xã Phú Thọ về tình hình thực hiện các dự án ñầu tư xây dựng hạ tầng ñô 
thị, khu công nghiệp ñể ñạt tiêu chí lên thành phố. Tham dự buổi làm việc có ñồng chí 
Bùi Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, 
Giám ñốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Trưởng ban Ban Quản lý các 
Khu công nghiệp tỉnh; ñại diện lãnh ñạo: Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Tổng 
công ty Vigracera; Thường trực Thị ủy, UBND thị xã Phú Thọ. 

Sau khi kiểm tra thực ñịa tiến ñộ thực hiện một số dự án ñầu tư hạ tầng; nghe lãnh 
ñạo thị xã Phú Thọ báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bùi Minh Châu kết luận: 

1. ðánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2015 của thị xã và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ ñạo:  

- Trong những năm qua, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó 
khăn, chịu tác ñộng lớn của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh thị trường diễn 
ra ngày càng gay gắt; nguồn kinh phí ñầu tư từ ngân sách nhà nước bị cắt giảm do tiếp 
tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về thắt chặt quản lý ñầu tư công, giảm bội chi từ 
ngân sách nhà nước,...Song, Thị ủy, UBND thị xã Phú Thọ ñã bám sát nhiệm vụ ñược 
giao, chủ ñộng, tích cực tranh thủ sự quan tâm, giúp ñỡ của các cấp, các ngành, cũng 
như chỉ ñạo quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp nhằm từng bước khai thác, phát huy tiềm 
năng, cơ hội mới. ðã huy ñộng ñược sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự 
ñồng thuận, tham gia tích cực của người dân, các thành phần kinh tế vào các chương 
trình, dự án, do ñó tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 của thị xã tiếp tục ổn ñịnh và có 
bước tăng trưởng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện; công tác 
chỉnh trang ñô thị ñược quan tâm, chú trọng; chất lượng các tiêu chí phấn ñấu ñể xây 
dựng lên thành phố ngày càng ñược nâng cao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển 
biến tích cực; quốc phòng, an ninh ñược củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội 
ñược giữ vững. Tuy nhiên còn 6 chỉ tiêu chưa ñạt kế hoạch ñó là: Tổng giá trị tăng 
thêm; số xã ñạt nông thôn mới; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; tỷ lệ thuê bao internet; tỷ lệ 
thu gom rác thải sinh hoạt ở các phường và tại các ñiểm tập trung ở các xã. Yêu cầu 
UBND thị xã khẩn trương ñề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể ñể khắc phục sớm những 
tồn tại, hạn chế nêu trên ngay trong kế hoạch thực hiện năm 2016 và các năm tiếp theo. 
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- Về tiến ñộ thực hiện ðề án nâng cấp thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh: Thị xã 
ñã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc chỉ ñạo, tích cực triển khai cụ thể hóa các nội 
dung của ñề án. Quá trình thực hiện ñã tạo ñược sự ñồng thuận, thống nhất cao trong 
cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, nhất là ñã huy ñộng tốt ñược nguồn lực 
tại chỗ, cũng như ñẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt ñộng ñầu tư trên ñịa bàn. 
ðến nay cơ bản các nội dung của ñề án ñều ñã ñược triển khai và ñạt ñược những kết 
quả rất ñáng khích lệ. Trong thời gian tới, thị xã cần bám sát các nội dung của ñề án, 
quan tâm, chỉ ñạo quyết liệt hơn nữa, trong ñó tập trung chỉ ñạo nâng cao chất lượng 
các tiêu chí còn chưa ñạt chuẩn, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nâng cấp thị xã lên thành 
phố và hồ sơ thành lập 2 phường Thanh Minh và Văn Lung theo quy ñịnh, hướng dẫn 
mới của Trung ương. UBND tỉnh sẽ chỉ ñạo các sở, ngành phối hợp, giúp ñỡ, tạo các 
ñiều kiện thuận lợi cho UBND thị xã trong quá trình thực hiện các nội dung của ñề án. 

- Về tình hình hình thực hiện các dự án ñầu tư trên ñịa bàn thị xã: Mặc dù trong bối 
cảnh khó khăn chung, nhất là nguồn kinh phí hỗ trợ ñầu tư xây dựng từ ngân sách còn 
hạn chế, nhưng trong thời gian qua thị xã ñã tranh thủ, khai thác tốt các nguồn lực ñầu 
tư; công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản ñược tăng cường, ñã tích cực chỉ ñạo 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cũng như phối 
hợp với các chủ ñầu tư ñẩy nhanh tiến ñộ các dự án, công trình trọng ñiểm trên ñịa bàn. 
Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, vướng mắc liên quan ñến bồi thường, giải phóng mặt 
bằng của một số dự án lớn trên ñịa bàn chậm ñược phát hiện, xử lý gây ảnh hưởng ñến 
tiến ñộ thực hiện. Trong thời gian tới, yêu cầu UBND thị xã phối hợp chặt chẽ với các 
ñơn vị liên quan tập trung chỉ ñạo giải quyết dứt ñiểm các tồn tại, vướng mắc nêu trên; 
chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ kiểm ñếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư các 
dự án; thực hiện chặt chẽ quy trình, thủ tục trong bồi thường giải phóng mặt bằng theo 
ñúng quy ñịnh của pháp luật; nghiêm túc rút kinh nghiệm ñối với những thiếu sót trong 
công tác quản lý trong thời gian qua, ñồng thời kiên quyết, xử lý nghiêm các hành vi cố 
tình cơi nới, xây dựng trái phép ñể ñòi bồi thường; không ñể tái diễn, tạo tiền lệ xấu cho 
các dự án ñầu tư trên ñịa bàn trong thời gian tới. 

2. Về xử lý một số kiến nghị, ñề xuất của thị xã và các sở, ngành: 
- Về việc ñề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao quỹ ñất sân bay về cho thị xã quản lý: 

UBND thị xã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường ñể thẩm ñịnh, báo cáo 
UBND tỉnh. 

- Về ñề nghị chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý Rạp chiếu phim của thị xã 
(hiện nay do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quản lý) về cho UBND thị xã quản lý: Về 
chủ trương ñồng ý với ñề xuất của thị xã, giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên 
cứu, ñề xuất phương án quản lý, chuyển giao tài sản, con người các Rạp chiếu phim của 
thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ cho phù hợp, ñảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng, 
báo cáo UBND tỉnh. 

- Về ñề nghị xây dựng khu ñô thị trên ñường 35m: Trước mắt, ñồng ý về chủ trương 
cho Công ty cổ phần lâm sản Phú Thọ nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở ñô 
thị tại vị trí giao cắt giữa 3 tuyến ñường (ðường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ñường Hồ 
Chí Minh và ñường nối Trung tâm thị xã Phú Thọ với Quốc lộ 2), tổng diện tích 
nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 25ha, làm cơ sở ñể thực hiện các bước tiếp theo. 
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- Về ñề nghị cho bán ñấu giá một số ô ñất còn lại tại khu tái ñịnh cư tập trung Km5, 
xã Hà Lộc thuộc dự án ñường Hồ Chí Minh mà các hộ có tiêu chuẩn ñược tái ñịnh cư 
nhưng không có nhu cầu sử dụng ñể có kinh phí ñầu tư hạ tầng các khu quy hoạch xen 
ghép tại khu 12, 13 xã Hà Lộc không vào khu tái ñịnh cư tập trung: Về chủ trương, 
ñồng ý với ñề xuất của UBND thị xã. Yêu cầu việc ñấu giá ñất phải ñảm bảo nguyên tắc: 
Kinh phí thu ñược từ bán ñấu giá ñất khu tái ñịnh cư dự án nào thì bố trí ñầu tư cho khu 
tái ñịnh cư của dự án ñó và số ô ñất bán ñấu giá chỉ thực hiện bẳng số hộ cần tái ñịnh cư. 
UBND thị xã Phú Thọ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải và 
các ñơn vị liên quan ñể hoàn chỉnh các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
ñịnh.  

- Về ñề nghị xây dựng tuyến ñường tạm từ nút giao IC9 (Thôn Ngọc Lâu) qua Lũng 
Thượng ñến ñường 35m: Về chủ trương ñồng ý giao Sở Giao thông vận tải làm chủ ñầu 
tư, yêu cầu khẩn trương tổ chức lập và thực hiện dự án ñầu tư xây dựng công trình nêu 
trên với quy mô phù hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ñảm bảo khai thác, ñưa 
vào sử dụng ngay khi nút giao IC9 ñường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành. Sở Giao 
thông vận tải có trách nhiệm làm việc cụ thể với VEC, yêu cầu nhà thầu cam kết thực 
hiện ñúng chỉ ñạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thi công hoàn thành nút giao IC9 
trước Tết nguyên ñán Bính Thân 2016.  

- Về ñề nghị tỉnh ban hành quy chế (hoặc quy ñịnh) về quản lý xây dựng ñối với các 
công trình nhà ở, công trình phụ trợ ở nông thôn ñối với những ñịa bàn chưa có quy 
hoạch ñể quản lý chặt chẽ việc xây dựng và có căn cứ xác ñịnh bồi thường khi nhà nước 
thu hồi ñất: Giao Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng, tham mưu báo cáo UBND tỉnh 
trong tháng 01/2016.    

- Về ñề nghị xem xét, ban hành ñơn giá bồi thường hỗ trợ ñối với các hạng mục 
công trình người dân tự cơi nới, xây dựng mới tại xã Hà Lộc liên quan ñến dự án tuyến 
ñường nối từ nút IC9 ra ñường 35m do quá trình quản lý thiếu chặt chẽ ở cơ sở: Giao Sở 
Xây dựng, Sở Tài chính nghiên cứu, ñề xuất, báo cáo UBND tỉnh.  

- Về ñề nghị liên quan ñến sửa chữa Trường mầm non Hà Thạch: ðồng ý cho 
UBND thị xã sửa chữa nhỏ ñể ñảm bảo ñáp ứng hoạt ñộng dạy và học của thầy và trò 
nhà trường. 

Vậy, thông báo ñể các cơ quan, ñơn vị biết thực hiện./. 
 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 
TL. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

Khổng Danh ðạt 
 


