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T ÔNG  ÁO 

Kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch U N  tỉnh  

tại buổi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ 

mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển 
 

  

Ngày 07/3/2023, đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

buổi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam 

Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (sau đây gọi tắt là Dự án). Cùng tham dự 

có đồng chí Giám đ c các  ở  Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Bí thư Huyện ủy Trực Ninh; 

đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách công tác GPMB, Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các 

huyện  Nam Trực, Trực Ninh; Liên danh Công ty cổ phần xây dựng NA ACO - 

Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Nhà thầu thi công). 

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác về họp tại trụ sở UBND huyện Trực 

Ninh, nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ triển khai 

Dự án đến thời điểm hiện nay, UBND các huyện  Nam Trực, Trực Ninh báo cáo 

tiến độ công tác GPMB, ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự cuộc họp; 

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh th ng nhất kết luận như sau  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo s  16/TB-UBND ngày 

07/02/2023 về việc kiểm điểm tiến độ GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ 

mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh, các sở ngành liên quan, UBND các huyện Nam Trực, Trực Ninh, nhà 

thầu thi công đã tập trung triển khai các công việc của Dự án. Đến nay, các địa 

phương đã bàn giao 3 vị trí mặt bằng và nhà thầu đang triển khai thi công theo 

kế hoạch. Tuy nhiên, việc thực hiện một s  công việc của Dự án còn chậm so 

với kế hoạch, cụ thể  Việc triển khai các công việc, thủ tục để mở thầu gói thầu 

xây dựng công trình đoạn Lạc Quần - đường bộ ven biển (từ Km 15+740 đến 

cu i tuyến) trước ngày 01/4/2023 còn chậm về tiến độ; việc triển khai thủ tục 

đầu tư xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung, tái định cư phân tán 

phục vụ công tác GPMB còn chậm,... Để đảm bảo tiến độ Dự án, UBND tỉnh 

yêu cầu  

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các huyện Nam Trực, Trực 

Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền để 

cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về dự án, về mục tiêu, lợi ích mà dự án 

đem lại, tạo sự th ng nhất, quyết tâm cao, đồng thuận trong việc triển khai thực 

hiện dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ GPMB. 
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2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung triển khai, hoàn thiện 

các thủ tục pháp lý liên quan đến công trình đoạn Lạc Quần - đường bộ ven biển 

để phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu xây dựng trước ngày 01/4/2023. 

3. Về công tác GPMB  

Yêu cầu UBND các huyện Nam Trực, Trực Ninh tập trung cao cho công 

tác GPMB, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ mà các huyện đã cam kết, cụ thể  

- Đ i với đất nông nghiệp ngoài đồng  Các huyện Nam Trực, Trực Ninh 

hoàn thành bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp ngoài đồng trước ngày 01/4/2023 

(riêng phần diện tích thuộc thôn Bình Yên, xã Nam Thanh hoàn thành bàn giao 

trước ngày 01/5/2023);  

- Đ i với đất trong khu dân cư  Huyện Nam Trực hoàn thành bàn giao toàn 

bộ mặt bằng trong quý III năm 2024; huyện Trực Ninh hoàn thành bàn giao toàn 

bộ mặt bằng trong quý IV năm 2024. 

- Đẩy nhanh thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư và khu dân 

cư tập trung, b  trí tái định cư phân tán đảm bảo theo tiến độ GPMB và tiến độ 

thực hiện Dự án. 

- Hoàn thành di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, viễn thông, cấp nước 

sạch...) đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Liên hệ với các sở, ngành để được 

hướng dẫn thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

4. Về đảm bảo cung ứng vật liệu cát san lấp  

Giao  ở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp để đảm bảo đủ nguồn cung 

ứng vật liệu cát san lấp cho các dự án trên địa bàn tỉnh. 

5. Về v n đầu tư Dự án   

- Trước hết chi phí GPMB từ nguồn v n đầu tư đã phân bổ cho Dự án theo 

kế hoạch. 

- Yêu cầu Chủ đầu tư, các sở, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ giải 

ngân v n đầu tư công của dự án theo đúng kế hoạch; ph i hợp với cơ quan kiểm 

soát, thanh toán kiểm tra, thu hồi s  v n đã tạm ứng theo đúng quy định của 

pháp luật; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên 

quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra. 

6. Yêu cầu Liên danh Công ty cổ phần xây dựng NA ACO - Công ty cổ 

phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Nhà thầu thi công)  Tập trung máy 

móc, nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo an 

toàn lao động, chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình và đáp ứng tiến độ, kế hoạch 

giải ngân v n đầu tư công năm 2023 của dự án; Ph i hợp với Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện Nam Trực, Trực Ninh, các địa phương 

trong công tác bàn giao mặt bằng và các nội dung khác có liên quan. 

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, các sở ngành liên quan: 
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Thường xuyên ph i hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh, UBND các huyện Nam Trực, Trực Ninh và các đơn vị liên quan trong triển 

khai thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ đề ra, kịp thời giải quyết những vướng mắc, 

phát sinh; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định. 

Thông báo này là cơ sở để các đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh; 

- Các  ở  KH&ĐT, XD, TC, TN&MT, GTVT; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Huyện ủy, UBND các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy,  

Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường;  

- Liên danh Công ty cổ phần xây dựng NA ACO - 

Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam; 

- VP2, VP3, VP6; 

- Lưu  VP1, VP5. 

TL. C   TỊC   

KT. C ÁN  VĂN P ÕNG 

   P Ó C ÁN  VĂN P ÕNG    

 

 

 

 
                     Phạm Văn Thái 
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