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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
 

 

Thực hiện Công văn số 7123/UBND-TH ngày 20/10/2021 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc phân công giải quyết kiến nghị cử tri (kiến nghị cử 

tri chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV), giao UBND huyện giải quyết 

kiến nghị của cử tri Nguyễn Đình Thu, xã Hòa Nhơn:  

“Thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, người dân các xã 

trên địa bàn huyện Hòa Vang đã tuân thủ và bàn giao mặt bằng để thi công khá 

tốt. Tuy nhiên, công tác bồi thường còn nhiều vướng mắc, một số hộ dân cho 

đến nay vẫn chưa được nhận tiền đền bù. Đề nghị thành phố quan tâm, phối hợp 

với các đơn vị liên quan để giải quyết.”  

Sau khi kiểm tra, xử lý kiến nghị, UBND huyện báo cáo kết quả như sau: 

Dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng Công ty Đầu tư 

phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là chủ đầu tư. Kinh phí giải phóng 

mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các khu tái định cư 

phục vụ dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Khu tái định cư Lệ Sơn 1, 

Khu tái định cư Hòa Nhơn, Khu tái định cư hai bên tuyến đường Hòa Thọ - Hòa 

Nhơn) được phê duyệt với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 559.103.144.547 

đồng; kinh phí đã được cấp là 523.034.244.000. Số kinh phí cần bổ sung để chi 

trả giải phóng mặt bằng của dự án là 36.068.900.547 đồng (Ba mươi sáu tỷ, 

không trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm ngàn, năm trăm bốn mươi bảy đồng). 

Hiện nay, UBND huyện chưa được cấp nguồn kinh phí bổ sung, kinh phí 

của dự án tại Ban Giải phóng mặt bằng huyện không còn để chi trả cho các hộ 

dân. Việc chậm chi trả bồi thường khiến người dân bức xúc, kiến nghị nhiều lần 

đến UBND huyện, Hội đồng BTTH, HT&TĐC huyện. 

Liên quan đến kinh phí còn lại của dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng 

Ngãi, Hội đồng Bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư huyện đã có Công văn 

số 155/HĐGPMB ngày 01/4/2021, Công văn số 366/HĐBTTH-BGPMB ngày 

06/7/2021 (đính kèm Công văn) kiến nghị UBND thành phố tiếp tục có văn bản 

gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Giao thông vận tải 

sớm bố trí kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng của dự án Đường cao tốc Đà 

Nẵng, kiến nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam sớm 

chuyển kinh phí còn lại của dự án 36.068.900.547 đồng để Ban Giải phóng mặt 
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bằng chi trả cho các hộ dân. Tuy nhiên đến nay, Tổng công ty đầu tư phát triển 

đường Cao tốc Việt Nam vẫn chưa chuyển kinh phí. 

Để giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri, UBND huyện kính đề nghị 

UBND thành phố tiếp tục có văn bản kiến nghị các cơ quan liên quan và Tổng 

công ty đầu tư phát triển đường Cao tốc Việt Nam sớm chuyển kinh phí còn lại 

của dự án để UBND huyện chi trả bồi thường cho các hộ dân. 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện 

Hòa Vang, kính báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng biết, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện; 

- CT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT,VP(Nh). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Tấn Khoa 
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