ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11384 /UBND-CN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 04 tháng 8

năm 2022

V/v tăng cường công tác bảo
đảm an ninh trật tự, bảo vệ cho
nhà thầu thi công hoàn thành
dự án Đại lộ Đông Tây, thành
phố Thanh Hóa.

Kính gửi:
- Thành ủy thành phố Thanh Hóa;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Đầu tư CTGT Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3997/SGTVT-TĐKHKT
ngày 02/8/2022 của Sở Giao thông vận tải về kế hoạch triển khai thi công đoạn
Km3+750 - Km3+900, dự án Đại lộ Đông Tây, thành phố Thanh Hóa, đoạn từ thị
trấn Rừng Thông đến QL.1 (giai đoạn 1); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo
như sau:
Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3388/SGTVTTĐKHKT ngày 29/6/2022, công tác giám định và xác định giá trị bồi thường thiệt
hại đối với hộ ông Quang tại Km3+770 (cách mép đường 20m) đã được Trung tâm
kiểm định thuộc Sở Xây dựng thực hiện hoàn thành và thông báo kết quả ngày
23/6/2022; theo đó, Ban QLDA Đầu tư CTGT Thanh Hóa đã chuyển toàn bộ số
tiền bồi thường thiệt hại cho UBND phường Tân Sơn để chi trả cho hộ ông Quang,
đồng thời đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp, bảo đảm an ninh, bảo vệ
nhà thầu thi công theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
9792/UBND-CN ngày 06/7/2022 và đã triển khai thi công vào các ngày 01/7/2022,
16/7/2022, song công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ nhà thầu của các lực
lượng chức năng chưa đảm bảo, nên hộ ông Quang vẫn cố tình cản trở và nhà thầu
đã không thể thi công hoàn thành công trình theo kế hoạch. Để đảm bảo an ninh
trật tự, bảo vệ nhà thầu thi công, sớm hoàn thành công trình, yêu cầu:
1. UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo công an thành phố và các lực lượng
chức năng tăng cường thêm lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận
tải, Ban QLDA Đầu tư CTGT Thanh Hóa và nhà thầu thi công để bảo đảm an ninh
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trật tự, bảo vệ nhà thầu thi công hoàn thành đoạn tuyến trên theo đúng kế hoạch
như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3997/SGTVT-TĐKHKT
ngày 02/8/2022; kiên quyết không để tái diễn tình trạng hộ ông Quang cản trở nhà
thầu thi công như đã nêu ở trên.
2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư CTGT Thanh Hóa, nhà
thầu thi công chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác phục vụ
cho việc bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ thi công của các lực lượng chức năng.
3. Đề nghị Thành ủy thành phố Thanh Hóa tập trung chỉ đạo UBND thành
phố Thanh Hóa và các đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng, đồng thời phối hợp
chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA Đầu tư CTGT Thanh Hóa, nhà
thầu trong quá trình bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ nhà thầu thi công, đảm bảo
hoàn thành tuyến đường theo đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPTH (để c/đ);
- CVP, PCVP Nguyễn Văn Chiến;
- Lưu: VT, CN (H’T8-5).
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