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CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đường bộ 

 cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh,  

trọng tâm là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

------ 

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có quy mô 

lớn, là dự án trọng tâm, cấp bách được quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực 

hiện; đoạn Bãi Vọt - thị xã Kỳ Anh có chiều dài hơn 103km. Chính phủ đã ban hành 

Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án, trong 

đó yêu cầu phải hoàn thành bàn giao 70% diện tích mặt bằng trước ngày 20/11/2022 

và hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ Dự án vào quý II năm 2023. Để đảm bảo 

tiến độ triển khai dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu 

cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

các cấp, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về mục tiêu 

đầu tư dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân hiểu rõ và 

nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong phối hợp triển khai Dự án. Quán triệt cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng với tinh thần trách nhiệm cao 

nhất; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kịp thời biểu 

dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực 

hiện Dự án. 

2. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư phục vụ triển khai Dự án; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu 

quả với các ban quản lý dự án trong công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng. Người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương có tuyến cao tốc đi qua chịu trách nhiệm 

chỉ đạo toàn diện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo bàn giao mặt 

bằng đúng tiến độ phục vụ Dự án. Chủ động đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn, 

an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng trong quá trình thực hiện Dự án, giữ 

vững tình hình ổn định trên địa bàn. 
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3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước gắn với trách nhiệm người đứng 

đầu các cấp, các ngành về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai; khẩn trương quy 

hoạch, bố trí tái định cư, triển khai thủ tục xây dựng các khu tái định cư, thu hồi 

đất, lập và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy 

định. Quản lý chặt chẽ phạm vi giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng 

xây dựng, cơi nới dưới mọi hình thức để đòi đền bù khi giải phóng mặt bằng. Thực 

hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thông tin về Dự án. Thường xuyên tổ 

chức đối thoại, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Các huyện, thành phố, thị xã, các xã, 

phường có tuyến cao tốc đi qua phải thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng do 

đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã thành lập tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo do đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân 

dân phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi trường làm tổ trưởng. 

4. Khẩn trương khảo sát, cấp phép, khai thác các mỏ khoáng sản đảm bảo 

các quy định để cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ Dự án. Tạo điều kiện thuận lợi 

đẩy nhanh thủ tục cấp hoặc gia hạn giấy phép khai thác mỏ vật liệu cho các nhà 

đầu tư, các nhà thầu thi công dự án. Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, quản lý 

chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, hỗ trợ bình ổn giá, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng 

đầu cơ trục lợi, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn tỉnh. 

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương với 

các cơ quan chức năng của các bộ, ban, ngành Trung ương trong quá trình triển 

khai Dự án. Kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp, tham mưu giải quyết, tháo gỡ các 

vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án. Phát huy vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát và phối hợp 

với các cơ quan nhà nước phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp 

luật trong quá trình triển khai thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp 

với các địa phương tổ chức tốt việc lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của Luật 

đầu tư công, đảm bảo kịp thời, khách quan. Tổ chức lực lượng tình nguyện hỗ trợ 

các hộ gia đình thực sự khó khăn trong việc di dời, tái định cư thực hiện Dự án. 

6. Tổ chức thực hiện: 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tiến độ 

cụ thể, gắn với trách nhiệm các sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện hiệu quả 

Chỉ thị. 

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội các cấp có trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng 
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chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện Chỉ thị phù hợp với 

từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị; chỉ đạo 

các cơ quan báo chí thường xuyên tuyên truyền các nội dung về triển khai thực 

hiện Dự án. 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án. 

- Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật 

tự trong quá trình thực hiện Dự án. 

- Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy tại các địa phương có đường cao 

tốc đi qua chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này 

trong chương trình họp của các cấp ủy định kỳ. 

- Các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

tại các địa phương, cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 

Các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm 

vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo 

cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Chỉ thị này được quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi trong Nhân dân. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
- Ban cán sự đảng Chính phủ,          (báo cáo) 
- Ban cán sự đảng Bộ GTVT, 
- Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT, 
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 
- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, VP Tỉnh ủy,                                          
- UBMTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 

Trần Thế Dũng 
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