ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Số 2271 /UBND-KT
V/v bồi thường thiệt hại do thi
công dự án nâng cấp, mở rộng
Quốc lộ 1 làm nứt nhà dân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 07 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận.
Theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận tại Công văn số
3006/SGTVT-BQLBTĐB ngày 24/8/2018, về việc khẩn trương rà soát, thống kê
các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường thiệt hại do việc thi công làm ảnh hưởng
nứt nhà dân thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, qua địa bàn tỉnh Bình
Thuận;
UBND huyện Hàm Thuận Bắc có ý kiến như sau:
Qua kiểm tra, rà soát, việc thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1
đoạn qua địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc không có trường hợp nào làm ảnh hưởng
nứt nhà dân, do đó UBND huyện không phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.
Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện còn vướng mắc liên quan đến việc
bồi thường và thi công đối với hạng mục 3 tuyến mương xả (đoạn tuyến
Km1693+000 – Km 1694+000 trên địa bàn xã Hàm Đức). Đối với hạng mục này,
thu hồi 1.961,9 m2 đất do 16 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng. UBND huyện
Hàm Thuận Bắc đã phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại tại Quyết định số
101/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 và Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày
12/4/2017, với tổng số tiền 633.180.860 đồng.
Ngày 25/8/2017, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã phối hợp với Ban
Quản lý dự án Quốc lộ 55 và UBND xã Hàm Đức đã tổ chức chi trả xong tiền bồi thường,
hỗ trợ cho 15/16 hộ dân có đất thu hồi, với số tiền 513.969.840 đồng. Còn lại hộ ông
Nguyễn Văn Hiền, diện tích thu hồi là 67,4m2 đất ở nông thôn (ONT) với số tiền bồi
thường, hỗ trợ 119.211.020 đồng, chưa đồng ý nhận tiền, với lý do hộ không đồng ý với
đơn giá bồi thường đất đai, tài sản (hàng rào xây gạch).
Để có mặt bằng triển khai thi công hạng mục 3 mương xả, ngày 27/9/2017, UBND
huyện Hàm Thuận Bắc đã có Công văn số 2807/UBND-KT, kiến nghị Sở Tài nguyên &
Môi trường xem xét, lập thủ tục giao trước 1.596,3 m2 đất của 15 hộ dân đã nhận tiền bồi
thường (đạt tỷ lệ 96%) cho Sở Giao thông Vận tải để chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai thi
công. Tuy nhiên, đến nay hạng mục này vẫn chưa thi công xây dựng.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, một số cử tri
có ý kiến kiến nghị khẩn trương thi công hệ thống mương xả để tránh ngập úng cục bộ trên
địa bàn xã Hàm Đức. Do đó UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo kết quả như trên, đề
nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét, có ý kiến phản hồi để UBND huyện Hàm Thuận Bắc
có cơ sở tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng đối với hộ ông Nguyễn Văn Hiền./.
KT.CHỦ TICH
PHÓ CHỦ TỊCH
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