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Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện  yêu cầu Chủ tịch UBND 7 tỉnh, thành phố (Hà Nội,
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên) tập trung giải quyết dứt điểm
công tác giải phóng mặt bằng,      tái định cư 2 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
và Hà Nội - Hải Phòng.

  

Công điện nêu rõ, hiện nay, Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Tổng công ty
đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư và Dự án xây dựng đường cao
tốc Hà Nội - Hải Phòng do Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)
làm chủ đầu tư đang triển khai có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ do chậm trễ trong
việc bàn giao mặt bằng.

  

Để đảm bảo hoàn thành được các dự án đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành phố có các dự án đi qua tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải
phóng mặt bằng, tái định cư.

  

Bàn giao mặt bằng sạch Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trước 25/12/2012

  

Đối với Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa
phương phải bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư xong trước ngày 25/12/2012.

  

Thành phố Hà Nội phải di chuyển các công trình công cộng thuộc địa phận xã Tân Dân, đồng
thời, có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống
nhất phương án bồi thường, đất đang tranh chấp hoặc đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn
giao mặt bằng tại xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, cụ thể: 5 hộ dân thuộc đất nông nghiệp và 4 hộ
dân thuộc đất thổ cư.
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Tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương hoàn thành xây dựng khu tái định cư tại xã Nam Viêm (Phúc
Yên); di chuyển 5 đường điện từ 0,4÷110KV và 2 vị trí đường dây cáp quang, cáp viễn thông tại
các xã Nam Viêm (Phúc Yên), Tam Hợp, Sơn Lôi, Hương Sơn và Gia Khánh (Bình Xuyên); có
biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất
phương án bồi thường, đất đang tranh chấp hoặc đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao
đất đối với 16 hộ đất nông nghiệp và 1 hộ đất thổ cư tại các xã Nam Viêm (Phúc Yên), Hương
Sơn (Bình Xuyên), Kim Long, Đạo Tú, An Hòa (Tam Dương).

  

Đồng thời, tỉnh Phú Thọ phải có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ
dân còn lại chưa thống nhất phương án bồi thường, đất đang tranh chấp hoặc đã nhận tiền bồi
thường nhưng chưa bàn giao đất đối với 16 hộ đất thổ cư và đất nông nghiệp tại xã Kim Đức
(thành phố Việt Trì), xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh), xã Tiên Kiên (Lâm Thao), xã Đông Thành
(Thanh Ba), xã Sai Nga (Cẩm Khê), xã Văn Lang, Bằng Giã, Xuân Áng (Hạ Hòa).

  

Tỉnh Yên Bái có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với 0,252 ha và 0,635 km
(tương ứng với 13 điểm) tại địa bàn xã Minh Tiến (huyện Lục Yên), xã Y Can (huyện Trấn Yên),
xã Xuân Ái, An Thịnh, Tân Hợp, Châu Quế Thượng (huyện Văn Yên).

  

Ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm đất

  

Về Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải
giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng đối với 6 hộ dân thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội và
18,94 ha đất thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương; khẩn trương lập, phê duyệt phương án bồi thường
tại các xã Yên Mỹ và Ân Thi thuộc tỉnh Hưng Yên.

  

Chỉ thị nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua phải có biện pháp
ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

        

Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được khởi công vào   tháng 7/2009, có chiều dài 245km. Với vận tốc thiết kế 80-100km/h, tuyến   đường khi hoàn thành sẽ  rút ngắn hành trình Hà Nội - Lào Cai từ trung   bình 8 tiếng xuống còn 3 tiếng.
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Toàn bộ dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km,   gồm 6 làn xe. Dự kiến tuyến đường này sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2015.
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