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

      QUẬN CẨM LỆ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:       /KH-UBND              Cẩm Lệ, ngày      tháng 11 năm 2018      
 

KẾ HOẠCH 
 Tuyên truyền trên Báo, Đài, Trang Thông tin điện tử quận 

Về xử lý hành chính thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành 

quyết định thu hồi đất tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân 

 

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/QU ngày 17/9/2018 của Quận ủy Cẩm Lệ về 

Tuyên truyền công tác xử lý hành chính thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp 

hành quyết định thu hồi đất tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân.  

UBND quận xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trên các Báo, Đài: Đài VTV8, 

CQTT Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đà Nẵng, Đài DanangTV, Báo Đà Nẵng, Báo 

Công an Đà Nẵng, VPĐD Báo Thanh niên tại Đà Nẵng, VPĐD Báo Tuổi trẻ tại Đà 

Nẵng,Trang thông tin điện tử quận, Đài Truyền thanh quận, Đài Truyền thanh 

phường Hòa Xuân, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình giải quyết việc đền 

bù, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, 

Thành ủy và UBND thành phố, nhằm tạo đồng thuận xã hội, cộng đồng dân cư và 

các hộ gia đình hiểu sâu sắc chủ trương của Đảng bộ, chính quyền thành phố về dự 

án Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân, ý nghĩa quan trọng làm góp phần phát triển 

kinh tế xã hội của thành phố nói chung và phường Hòa Xuân nói riêng, trong đó có 

sự đổi thay, thuận lợi của người dân trên địa bàn.  

2. Việc tuyên truyền phải bám sát chủ trương, định hướng của Thành ủy, 

UBND thành phố, các nội dung do UBND quận cung cấp, tránh làm phức tạp tình 

hình; nhấn mạnh đến ý thức chấp hành luật pháp của nhân dân trong quá trình thực 

hiện dự án ở địa phương.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

 1. Trước thời gian tiến hành xử lý hành chính: Từ ngày 05/11 đến ngày 

14/11/2018 

a) Nội dung tuyên truyền 

- UBND quận tổ chức làm việc với các cơ quan Báo, Đài để thống nhất việc 

thông tin, sự cần thiết phải triển khai Dự án, những lợi ích của Dự án mang lại, 

những thành quả trong công tác giải tỏa đền bù, sự đồng thuận của người dân trong 
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việc chấp hành chủ trương của thành phố, thưc̣ hiêṇ thu hồi đất theo đúng quy điṇh 

của pháp luật , việc khiếu nại thiếu cơ sở kéo dài của một số hộ dận không bàn giao 

mặt bằng, việc giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của người dân. 

  - Đăng thông báo về việc bàn giao mặt bằng để thi công Dự án Khu Đô thị 

sinh thái Hòa Xuân (lần 1, lần 2 và lần 3). 

 b) Cơ quan chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin 

- Văn phòng HĐND và UBND quận 

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện 

Dự án Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân (quá trình triển khai dự án, công tác gặp gỡ, 

đối thoại, tiếp dân và các chính sách hỗ trợ cho các hộ dân trong quá trình thực 

hiện dự án…). 

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các nội dung liên quan, tập hợp 

đầy đủ thông tin về Dự án để kịp thời cung cấp thông tin cho Báo, Đài và đăng tải 

trên Trang Thông tin điện tử quận. 

+ Tham mưu Hội đồng giải phóng mặt bằng quận dự thảo các nội dung 

Thông báo về việc bàn giao mặt bằng để thi công Dự án Khu Đô thị sinh thái Hòa 

Xuân (đối với từng hộ dân) để cung cấp thông tin cho Báo, Đài, đảm bảo Thông 

báo trên các phương tiện thông tin trước khi tiến hành xử lý hành chính 05 

ngày. 

  2. Trong thời gian tiến hành xử lý hành chính: Từ ngày 15/11 đến ngày 

16/11/2018 

 a) Nội dung tuyên truyền  

Tuyên truyền công tác xử lý hành chính tại hiện trường và thông tin quá 

trình giải quyết liên quan đến giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư của từng hộ dân, 

kịp thời thông tin trên các phương tiện truyền thông trong ngày. 

 b) Cơ quan chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin 

 - Văn phòng HĐND và UBND quận tham mưu UBND quận ban hành Giấy 

mời mời trực tiếp các phóng viên Báo, Đài tham dự và đưa tin. 

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị cử lãnh đạo 

và chuyên viên chuẩn bị các văn bản, nội dung liên quan đến công tác xử lý hành 

chính để cung cấp thông tin cho Báo, Đài tại hiện trường. 

 3. Sau thời gian tiến hành xử lý hành chính 

 a) Nội dung tuyên truyền 
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Biểu dương những hộ gia đình đồng thuận chủ trương bàn giao mặt bằng, 

đồng thời phê phán những biểu hiện chống đối, các phần tử quá khích trong quá 

trình thực hiện. 

 b) Cơ quan chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin  

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị, UBND 

phường Hòa Xuân cử lãnh đạo và chuyên viên tổng hợp kết quả xử lý hành chính 

báo cáo UBND quận (qua Văn phòng HĐND và UBND quận) để cung cấp thông 

tin cho Báo, Đài. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận tổng hợp báo cáo thông 

tin về Dự án để báo cáo Thường trực Quận ủy kịp thời chỉ đạo trước, trong và sau 

khi thực hiện công tác xử lý hành chính. 

- Cử lãnh đạo, chuyên viên phụ trách, cung cấp số điện thoại liên lạc để phối 

hợp với các cơ quan Báo, Đài, ban, ngành liên quan. 

 2. Đề nghị Ban Dân vận Quận ủy, UBMTTQVN quận và các đoàn thể  

- Gửi thông tin công tác vận động các hộ dân, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, 

dư luận xã hội trong nhân dân để Văn phòng HĐND và UBND quận tổng hợp 

cung cấp thông tin cho Báo, Đài. 

- Cử lãnh đạo, chuyên viên phụ trách, cung cấp số điện thoại liên lạc để phối 

hợp với các cơ quan Báo, Đài, ban, ngành liên quan. 

 3. Văn phòng HĐND và UBND quận 

- Chủ trì, phối hợp với  đơn vị liên quan tập hợp đầy đủ các văn bản, thông 

tin quá trình thực hiện dự án (xây dựng Dự thảo Thông cáo báo chí khi có yêu cầu 

để có cơ sở chính thức cung cấp thông tin cho Báo, Đài). 

 - Cử lãnh đạo,chuyên viên theo dõi, cung cấp số điện thoại liên lạc trong quá 

trình phối hợp với các cơ quan Báo, Đài, ban ngành liên quan. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận 

 - Tổng hợp các văn bản, thông tin về quá trình xử lý hành chính để cung cấp 

thông tin cho Báo Đài. 

- Cử lãnh đạo, chuyên viên theo dõi, cung cấp số điện thoại liên lạc trong 

quá trình phối hợp với các cơ quan Báo, Đài ngành liên quan. 

5. Đài Truyền thanh quận  
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- Cử phóng viên dự và ghi hình (làm tư liệu) tại các cuộc họp cũng như trong 

quá trình xử lý hành chính. 

- Tuyên truyền các văn bản, thông báo liên quan đến công tác xử lý hành 

chính. 

- Cử lãnh đạo, phóng viên theo dõi, cung cấp số điện thoại liên lạc trong quá 

trình phối hợp với các cơ quan Báo, Đài, ban, ngành liên quan. 

 6. UBND phường Hòa Xuân 

- Tổng hợp kết quả vận động, tuyên truyền trước, trong và sau khi xử lý 

hành chính, (thường xuyên báo cáo UBND quận để kịp thời cung cấp thông tin cho 

Báo, Đài). 

- Cử lãnh đạo, chuyên viên phụ trách dự án, cung cấp số điện thoại liên lạc 

trong quá trình phối hợp với các cơ quan Báo, Đài, ban, ngành liên quan. 

Trên đây, là Kế hoạch Tuyên truyền trên Báo, Đài, Trang Thông tin điện tử 

quận về xử lý hành chính thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành quyết 

định thu hồi đất tại Dự án Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân.Trong quá trình thực 

hiện, có khó khăn, vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh, các ngành, đơn vị liên 

quan báo cáo UBND quận (qua Văn phòng HĐND và UBND quận) để chỉ đạo 

hướng dẫn, giải quyết./. 
 

Nơi nhận         CHỦ TỊCH 
- Sở TT và TT;                                                               
- Thường trực Quận ủy; 

- Thường trực HĐND quận; 

- Ban Tuyên giáo QU; 

- Ban Dân vận QU; 
- UBMTTQVN và các đoàn thể quận; 

- VP Quận ủy, VP HĐND và UBND quận;     Lê Văn Sơn 
- Phòng TN và MT;     

- Đội KTQTĐT;                                                                                   
- Đài Truyền thanh quận; 

- UBND phường Hòa Xuân           

- Lưu: VT, TH (Hiền).               
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