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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp Ban Chỉ 
đạo và Tổ giúp việc thực hiện dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh 
thành phố Long Xuyên; rà soát tình hình thực hiện Dự án cầu Châu Đốc 

 

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp 
việc thực hiện dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long 
Xuyên; rà soát tình hình thực hiện Dự án cầu Châu Đốc. Tham dự cuộc họp có 
lãnh đạo các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND thành phố Long 
Xuyên, Tổng Công ty ĐTPT&QLDA Hạ tầng GT Cửu Long và Công ty Cổ 
phần đầu tư và phát triển hạ tầng 620. 

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo về tiến độ thực hiện dự án 
Tuyến nối QL91 và Tuyến tránh tp Long Xuyên và tình hình thực hiện Dự án 
cầu Châu Đốc; UBND thành phố Long Xuyên báo cáo tiến độ chuẩn bị công tác 
bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tuyến nối QL91 và Tuyến tránh tp Long 
Xuyên; ý kiến của các đơn vị, cá nhân tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lê Văn Nưng có ý kiến như sau: 

A. Đối với Dự án Tuyến nối QL91 và Tuyến tránh TP. Long Xuyên: 
UBND tỉnh cám ơn Tổng Công ty ĐTPT&QLDA Hạ tầng GT Cửu Long 

(Tổng Công ty Cửu Long) đã sắp xếp thời gian tham dự cuộc họp để cùng với 
UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển 
khai dự án. 

UBND tỉnh đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện của UBND thành 
phố Long Xuyên và các sở, ngành có liên quan trong công tác chuẩn bị bồi 
thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến 
tránh thành phố Long Xuyên trong thời gian qua. 

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đặc biệt là tiểu 
dự án GPMB – dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long 
Xuyên, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Theo nội dung đề nghị của Tổng Công ty Cửu Long tại Công văn số 
314/CIPM-ĐT ngày 20/02/2019, Tổng Công ty Cửu Long dự kiến sẽ bàn giao 
mốc GPMB trong tháng 7/2019. Tuy nhiên, do thời gian này bắt đầu vào mùa 
mưa và nước lũ lên nên sẽ ảnh hưởng tới công tác giao mốc, đo đạc và kiểm kê 
thiệt hại phục vụ công tác bồi thường, GPMB nên Tổng Công ty Cửu Long đã 
thống nhất hỗ trợ tỉnh bàn giao cắm mốc GPMB trong tháng 3/2019. Do đó, 
giao UBND thành phố Long Xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ 
động liên hệ với Tổng Công ty Cửu Long để tiếp nhận mốc GPMB cũng như 
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sớm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ GPMB làm cơ sở triển khai thực hiện các bước 
tiếp theo theo quy định. 

UBND thành phố Long Xuyên hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 
GPMB gửi cho Tổng Công ty Cửu Long, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan 
biết, phối hợp thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham 
mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Tổng Công ty tại Công văn số 
314/CIPM-ĐT ngày 20/2/2019 nêu trên, trong đó có việc đăng ký vốn năm 2019 
cho việc GPMB. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường, các cơ quan có liên quan và UBND thành phố Long Xuyên tổ chức đoàn 
công tác học tập kinh nghiệm về các nội dung có liên quan đến công tác GPMB, 
kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế của Dự án cầu Cao 
Lãnh, đường nối Cao Lãnh qua Vàm Cống,… để đảm bảo quá trình triển khai 
phương án bồi thường, GPMB dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh 
thành phố Long Xuyên đạt hiệu quả. 

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 
và các cơ quan có liên quan báo cáo kết qua sau khi học tập kinh nghiệm; trong 
đó, lưu ý đề xuất việc giá bồi thường đất theo quy định hiện hành trên địa bàn 
tỉnh và khung chính sách bồi thường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về việc tỉnh 
tạm ứng trước kinh phí để thực hiện khu tái định cư nhằm bố trí cho các hộ dân 
bị ảnh hưởng của dự án. 

B. Đối với Dự án cầu Châu Đốc: 
Trên cơ sở báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 

254/SGTVT-VP ngày 22/01/2019 và ý kiến của các đơn vị có liên quan, xét 
thấy quá trình đàm phán ký hợp đồng thực hiện dự án còn khó khăn, vướng mắc 
về mức lãi vay, nguồn vốn thực hiện, việc thay đổi những chỉ tiêu cơ bản của hồ 
sơ được xét trúng thầu,… Do dự án này thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Giao 
thông vận tải nên UBND tỉnh sẽ đăng ký làm việc với Bộ Giao thông vận tải (dự 
kiến giữa tháng 3/2019) để trao đổi, đôn đốc sớm xử lý các vướng mắc của dự 
án nêu trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các đơn vị có liên quan được biết, 
để tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh: CT & các PCT; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Thành phần dự họp; 
- VP UBND tỉnh: LĐVP, P.KTN; 
- Lưu: VT. 
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