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NGHỊ QUYẾT
về việc giám sát chuyên đề
của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác vận động đóng góp
xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố
giai đoạn 2016-2020
----\

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Điều 74 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng
nhân dân ngày 20/11/2015;
Xét đề nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số ....../BC-HĐND ngày
..../12/2020 về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện Nghị quyết 93/NQHĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện Nghị
quyết 17-NQ/TU của Thành ủy Nha Trang vận động nhân dân tự nguyện đóng
góp xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố giai
đoạn 2016-2020”; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố tán thành với Báo cáo số 319/BCHĐND, ngày 15/12/2020 về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân
thành phố về công tác vận động đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng giao
thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.
Điều 2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố.
- Tiếp tục chỉ đạo UBND xã, phường phấn đấu đăng ký vận động nhân
dân tự nguyện giải tỏa để đầu tư ít nhất 01 công trình/năm. Thành phố sẽ đồng
ý chủ trương đầu tư khi có sự đồng thuận, ủng hộ của toàn bộ các hộ dân trên
toàn tuyến.
- UBND thành phố chỉ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chủ đầu
tư (UBND xã, phường) đã giải phóng mặt bằng toàn tuyến đúng quy hoạch.
- Hướng dẫn các xã, phường kinh phí thực hiện việc kiểm đếm, lập khối
lượng đền bù, giải tỏa để hỗ trợ vật kiến trúc, cây trồng.
- Nghiên cứu, hỗ trợ thêm kinh phí di dời, xây dựng mới vật kiến trúc để
người dân hoàn thiện công trình sau khi bàn giao mặt bằng.

- Rà soát, tạo lập quỹ đất để phục vụ cho nhu cầu tái định cư đối với các
trường hợp giải tỏa trắng hoặc diện tích sau giải tỏa không đủ điều kiện cấp
phép xây dựng.
- Có cơ chế cộng điểm thưởng thi đua đối với UBND xã, phường có công
trình được thực hiện theo Nghị quyết 17.
- Có biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm đối với UBND xã, phường không
bàn giao công trình (dù hoàn thành đã lâu) cho thành phố để quản lý.
Điều 3. Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến đất làm đường theo tinh
thần Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 31/12/2009 của Thành ủy.
- Phấn đấu đăng ký 01 công trình/năm theo tinh thần Nghị quyết 17 để
góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của địa phương.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, kỳ họp thứ
11 thông qua ngày 25/12/2020./.
CHỦ TỊCH
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- Đại biểu HĐND thành phố;
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