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KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai bồi thường, GPMB và các bước triển khai dự án:
Bệnh viện Đa khoa trung tâm huyện Vân Hồ
Thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh
Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bệnh viện đa khoa
huyện Vân Hồ.
Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ ban hành Kế hoạch Tổ chức triển khai
bồi thường, GPMB và các bước triển khai dự án: Bệnh viện Đa khoa trung tâm
huyện Vân Hồ, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Xây dựng Kế hoạch để xác định rõ các bước công việc, những nhiệm vụ cụ
thể, thời hạn thực hiện, để các cơ quan, đơn vị, UBND xã Vân Hồ chủ động triển
khai và phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB
và các bước triển khai dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ theo hình thức
đầu tư công, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.
2. Yêu cầu
Các cơ quan, đơn vị, UBND xã Vân Hồ chủ động trong thực hiện nhiệm
vụ theo kế hoạch này, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao, tuân thủ
quy định hiện hành, chủ động phối hợp giữa các cơ quan chủ trì và cơ quan phối
hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp trong thực hiện nhiệm vụ có khó
khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND huyện để chỉ đạo
giải quyết kịp thời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Có phụ lục các mốc thời gian hoàn thành kèm theo kế hoạch.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: Là cơ quan đầu mối tổng hợp báo
cáo tiến độ, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế
hoạch và tham mưu đề xuất cho UBND huyện giải quyết những vướng mắc phát
sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì tham mưu lập quy hoạch của
dự án, đảm bảo đúng quy định hiện hành.
3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì tham mưu, đề xuất cơ chế giải phóng mặt bằng, phương án bồi
thường, hỗ trợ cho các hộ dân nằm trong phạm vi quy hoạch dự án.
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- Chủ trì, phối hợp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm
lâm Vân Hồ, UBND xã Vân Hồ tham mưu đề xuất điều chỉnh diện tích các loại
đất thuộc phạm vi quy hoạch dự án.
4. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm Vân Hồ, UBND xã Vân Hồ tham
mưu đề xuất điều chỉnh diện tích các loại cây thuộc phạm vi quy hoạch dự án.
5. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: Chủ trì, phối hợp Ban
Quản lý dư án Đầu tư và Xây dựng huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND xã Vân Hồ triển khai thực hiện
phương án bồi thường, GPMB của dự án.
6. Giao Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng: Chủ động, phối hợp các cơ
quan, đơn vị của huyện, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.
7. Văn phòng HĐND và UBND: Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế
hoạch trong việc giúp Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển
khai thực hiện kế hoạch và đề xuất với UBND huyện giải quyết những khó
khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện kịp thời.
8. UBND các xã Vân Hồ: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ
chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kịp thời; bám sát các nội
dung theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh Sơn La;
các nội dung theo Kế hoạch này để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ về Tổ chức
triển khai bồi thường, GPMB và các bước triển khai dự án: Bệnh viện Đa khoa
huyện Vân Hồ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã Vân Hồ
nghiêm túc triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện
các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, TCKH (Vĩ 20b).
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