BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 11865 /BGTVT-CQLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

V/v phối hợp triển khai dự án đầu tư
xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn,
thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn được Bộ GTVT phê duyệt
chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1676/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2021. Hiện nay,
Bộ Giao thông vận tải đang quyết liệt chỉ đạo Ban QLDA 2 (chủ đầu tư dự án)
khẩn trương triển khai, hoàn chỉnh các thủ tục để sớm khởi công dự án. Trong đó,
công tác GPMB, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng rừng, nguồn vật liệu xây
dựng khối lượng lớn (đất đắp, cát, đá,…) của dự án là nhiệm vụ quan trọng, ảnh
hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai của dự án. Để đảm bảo sớm khởi công dự
án theo tiến độ yêu cầu, phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến
như sau:
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành,
chính quyền địa phương chủ động trong công tác phối hợp, ưu tiên tập trung xử
lý các thủ tục cần thiết theo quy định liên quan đến dự án, tập trung tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các tồn tại (nếu có), tạo điều kiện thuận lợi giải
quyết các thủ tục GPMB, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng rừng, nguồn vật
liệu có khối lượng lớn (đất đắp, cát, đá,…) của dự án, quy hoạch, bố trí các vị trí
đổ thải vật liệu, thống nhất các đường công vụ phục vụ thi công dự án, đảm bảo
không ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu.
2. Sở GTVT Bắc Kạn thực hiện nhiệm vụ được giao làm đầu mối, chủ trì, phối
hợp với các đơn vị có liên quan điều phối, đôn đốc các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm
của tỉnh trong quá trình thực hiện dự án; chủ động tham mưu, tổng hợp báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn những vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của UBND
tỉnh. Lập danh sách các cán bộ đầu mối của các Sở, ngành liên quan, chính quyền
địa phương, cung cấp cho Ban QLDA 2, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá
trình triển khai dự án, đảm bảo giải quyết công việc đạt hiệu quả cao nhất.
3. Yêu cầu Ban Quản lý dự án 2, phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT Bắc Kạn,
các Sở, ngành, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua, khẩn trương thực hiện
một số nội dung sau:
- Rà soát, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, trách
nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương với tinh thần nỗ lực
tối đa để rút ngắn thời gian thực hiện, Ban QLDA 2 lập danh sách cán bộ làm đầu
mối thực hiện nhiệm vụ, gửi các Sở, ngành, địa phương để chủ động xử lý các
công việc liên quan trong quá trình phối hợp;
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- Kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ GTVT, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về
những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp;
định kỳ hàng tháng làm việc với các đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết công
việc, báo cáo Bộ GTVT, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
Đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo; yêu cầu Ban Quản lý dự án 2,
Sở GTVT Bắc Kạn và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Bắc Kạn;
- Các đơn vị có liên quan (Ban QLDA2 sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD Tùng.
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