
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                  *               Phan Rang- Tháp Chàm, ngày 22 tháng 02 năm 2023 

                          Số 1941 -CV/TU 
       Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động để đẩy nhanh 

công tác giải phóng mặt bằng dự án Môi trường  

bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án 

 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

 

 

 

 Kính gửi:  - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, 

  - Các ban đảng Thành ủy, 

  - Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố, 

  - Đảng ủy Công an thành phố, 

  - Đảng ủy 16 phường, xã. 

 
 

Căn cứ Công văn 483/UBND-TCD ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh về việc hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để đẩy nhanh công 

tác giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - 

Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Hiện nay UBND thành phố đã ban 

hành Quyết định thu hồi, bồi thường 1.469/1.589 (đạt 92%). Theo cam kết của 

UBND tỉnh với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới, dự án phải hoàn thành 100% 

công tác giải phóng mặt bằng vào cuối tháng 03/2023. Ban Thường vụ Thành ủy 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm túc một số 

nội dung sau: 

1. Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác khảo sát, giám sát việc 

thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trên 

địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, 

khảo sát, đối thoại chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng.  

2. Ủy ban nhân dân thành phố tập trung công tác giải phóng mặt bằng Dự án 

Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu Dự án đảm bảo đúng tiến 

độ, chặt chẽ về quy trình thủ tục theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Thành ủy. Tuyệt đối không để chậm trễ vì nguyên nhân chủ quan. 

- Chỉ đạo giải quyết kịp thời đứt điểm những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, 

tố cáo của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, đảm bảo công khai minh bạch, 

rõ ràng, không để kéo dài, khiếu nại, tố cáo nhiều cấp, nhiều cơ quan, gây ảnh 

hướng đến uy tín của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan chính 

quyền các cấp. 
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- Đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường. Đồng thời, khẩn trương xác lập danh 

sách cụ thể các hộ dân chưa đồng ý nhận tiền báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy 

trước ngày 25/02/2023; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận 

Thành ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam và các đoàn thể thành phố, Đảng ủy 

các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, thuyết phục nhân dân chấp hành 

quy định pháp luật và sớm bàn giao mặt bằng dự án. 

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng, xây dựng kế hoạch tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về những nội dung liên quan đến dự án Môi trường bền vững các 

thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để người dân 

biết về ý nghĩa quan trọng, cấp thiết của công tác giải phóng mặt bằng đối với tiến 

độ hoàn thành dự án, lợi ích, hiệu quả của dự án; kịp thời đăng tải trên hệ thống 

truyền thanh thành phố; cổng Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm trước ngày 25/02/2023. 

4. Trên cơ sở danh sách báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Dân 

vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị - xã hội 

thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, các địa phương, 

phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát từng hộ dân trong vùng dự án, tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chính sách, chế độ bồi 

thường, hỗ trợ thu hồi đất của Nhà nước; bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện dự 

án đúng tiến độ, kế hoạch mà Tỉnh đã cam kết với nhà tài trợ, vì sự phát triển kinh 

tế - xã hội chung của thành phố và vì sự phát triển kinh tế - xã hội của chính địa 

phương nơi có dự án. 

5. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát chặt chẽ các cơ quan, đơn vị liên 

quan trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy về 

triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Môi trường bền vững các 

thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và kịp thời 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

6. Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo, phối hợp các đơn vị, địa phương liên 

quan tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn; kiên quyết đấu 

tranh, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi ngăn cản, cản trở quá trình thực 

hiện giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Môi trường bền vững các thành phố 

Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

7. Đảng ủy 16 phường, xã có trách nhiệm tăng cường phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục đến từng người dân vùng dự án 
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chưa đồng thuận giao mặt bằng; đặc biệt chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước trên 

lĩnh vực đất đai, phối hợp chặt chẽ trong việc xác lập các quy trình, thủ tục; giải 

quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan ngay tại 

cơ sở. Phân công từng Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách hộ gia đình và chịu trách 

nhiệm về kết quả thực hiện. Ban Chấp hành đảng bộ, nhất là người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền phường, xã chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về 

kết quả thực hiện trên địa bàn phụ trách. 

8. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy bám sát địa bàn phụ 

trách, có trách nhiệm hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng 

mặt bằng; kịp thời giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn 

đề cấp bách, bức xúc của người dân, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn. Chịu trách nhiệm về kết quả công tác giải phóng mặt bằng 

các dự án trên địa bàn phụ trách.  

9. Về chế độ thông tin: Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm báo cáo định kỳ 

thứ 5 hàng tuần hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực, Ban 

Thường vụ Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo. 

10. Giao Ban Tổ chức phối hợp theo dõi kết quả thực hiện và tổng hợp, đánh 

giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể và cá nhân có liên quan. 

11. Giao Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức theo dõi, 

đôn đốc việc triển khai thực hiện.  
 

Nơi nhận:             
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 

- Lưu Văn phòng. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 
 

Châu Thị Thanh Hà 
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