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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CẨM LỆ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND 

 

Cẩm Lệ, ngày       tháng 11 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Về tiến độ giải phóng mặt bằng theo Công văn số 4907/UBND-QLĐTư ngày 

26/6/2018 của UBND thành phố và Công văn số 609/HĐND-KTNS ngày 

16/8/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 

4907/UBND-QLĐTư ngày 26/6/2018 về việc triển khai kế hoạch giải phóng mặt 

bằng các dự án trên địa bàn quận và Công văn số 609/HĐND-KTNS ngày 

16/8/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc báo cáo công tác giải tỏa 

đền bù trên địa bàn quận, UBND quận báo cáo như sau: 

- Dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2018: 30 dự án 

- Dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn năm 2018: 09 dự án 

1. Đối với tổng dự án trên địa bàn quận 39 dự án 

- Tính từ ngày rà soát đến ngày 30/10/2018: 247 hồ sơ bàn giao mặt bằng. 

- Có 08/39 dự án đã hoàn thành ( 07 dự án thuộc nhóm I và 01 dự án 

đường Tôn đản - Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 14B (giai đoạn 2). 

(có phụ lục 2 kèm theo) 

2. Dự án nhóm I: Có 20 dự án. Trong đó có 07 dự án đã hoàn thành; 13 

dự án chưa hoàn thành (có phụ lục 1 kèm theo). 

Tính từ ngày rà soát đến ngày 30/10/2018: 158 hồ sơ bàn giao mặt bằng. 

Dự án đã hoàn thành: (1) Khu dân cư Đông Phước; (2) Khu dân cư số 6 

Nguyễn Tri Phương; (3) Khu vực phía bắc nút giao thông Hòa Cầm; (4) Dự án 

nút giao thông Hòa Cầm; (5) Xử lý ngập úng khu vực tổ 17,18,19 Bình Hòa 

(phần nâng nền ngập úng); (6) Nâng nền khu vực lân cận dự án Vệt khai thác 

quỹ đất ven sông Cẩm Lệ tại tổ 17b phường Hòa Thọ Đông;(7) Làng ẩm thực 

Quốc Tế;  

Đối với 13 dự án còn lại UBND quận tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng. 

3. Dự án nhóm II 

Khu Liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân - giai đoạn 2 và Phạm vi còn lại 

ngoài tuyến đường rộng 27m của Khu Tái định cư Phước Lý 2. 

Tính từ ngày rà soát đến ngày 30/10/2018: 32 hồ sơ bàn giao mặt bằng. 

 UBND quận tiếp tục vận động chủ hộ bàn giao theo kế hoạch của thành 

phố. 
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4. Dự án nhóm III 

Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân: Số lượng hồ sơ giải tỏa nhiều, phân kỳ 

giải tỏa theo phân kỳ đầu tư dự án, triển khai 2018-2020. Giao Chủ đầu tư chủ 

động làm việc với Hội đồng Bồi thường phân kỳ giải tỏa phù hợp với tiến độ thi 

công. 

Tính từ ngày rà soát đến ngày 30/10/2018: 08 hồ sơ bàn giao mặt bằng. 

Vậy, UBND quận Cẩm Lệ báo cáo UBND thành phố biết và cho ý kiến 

chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                                                            
- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 
- CT, các PCT UBND quận; 

- Thường trực HĐND quận; 

- Ban Dân vận Quận ủy;                                                            
- CVP, PCVP HĐND và UBND (A.Việt); 

- Lưu: VT, TH (A. Dũng,8). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Sơn 
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