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Kính gửi:   

- UBND huyện Phú Lộc; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh. 

 

Chuẩn bị nội dung cho buổi cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn 

báo chí thường kỳ hàng tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đối với vấn đề Báo Thương hiệu và Công luận nêu:  

Cầu Phú Lưu (Vỹ Dạ) được UBND tỉnh có chủ trương đầu tư đầu năm 

2019 nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì; 5.000 người dân Cồn Hến đang 

rất bức xúc. Không biết chỉ đạo của UBND tỉnh như thế nào mà tiến độ quá 

chậm gây khó khăn cho cuộc sống của người dân nơi đây. 

Giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát việc triển khai dự án; tham 

mưu UBND tỉnh câu trả lời trước ngày 23/10/10/2019. 

2. Đối với vấn đề Báo Văn hóa nêu: 

 Đến nay, đã sau gần 20 ngày từ khi VP UBND tỉnh có Công văn yêu cầu 

Sở Thông tin và truyền thông (23/9/2019), rà soát, kiểm tra và xử lý việc quảng 

cáo của Tập đoàn Apec về Dự án Condotel của tập đoàn này tại khu phức hợp 

Thủy Vân giai đoạn I, chưa thấy có thông tin xử lý. Xin hỏi việc tham mưu, kết 

quả xử lý như thế nào? 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh câu trả lời; báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 18/10/2019. 

3. Đối với vấn đề Báo Công an Đà Nẵng nêu: 

Xin hỏi UBND tỉnh về tình hình người nước ngoài (trong đó, có nhiều 

người Trung Quốc) làm việc trái phép tại địa bàn huyện Phú Lộc trong thời gian 

qua. Các cơ quan pháp luật đã phát hiện bao nhiêu trường hợp từ đầu năm 2018 

đến nay? Và biện pháp xử lý như thế nào? 

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Phú 

Lộc kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 23/10/2019. 

4. Đối với vấn đề Báo Người đưa tin và Báo Lao động và Xã hội nêu: 

a) Công trình Mở rộng đường nối QL1A- Cảng Chân Mây và Dự án trục 

đường chính Cảng Chân Mây dù đã được nghiệm thu, đi vào hoạt động từ lâu 

nhưng đến nay phía Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên 

Huế vẫn còn nợ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây là hơn 8,5 tỷ đồng tiền đền 

bù thu hồi đất. Xin được hỏi chủ đầu tư của 2 công trình, dự án trên, số tiền hơn 
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8,5 tỷ đồng này đang ở đâu? Tại sao chưa được trả cho Công ty Cổ phần Cảng 

Chân Mây? Kính kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công 

nghiệp tỉnh báo cáo việc quản lý và sử dụng khoản tiền đền bù thu hồi đất để thi 

công công trình Mở rộng đường nối QL1A- Cảng Chân Mây và Dự án trục 

đường chính Cảng Chân Mây với báo chí. Đồng thời cung cấp một số thông tin 

về 2 công trình, dự án này: Tổng mức đầu tư? Chi phí thi công? Chi phí giải 

phóng mặt bằng, đền bù tài sản của dân, của doanh nghiệp bị thu hồi? Đơn vị 

nào thi công… (Báo Người đưa tin) 

b) Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6712/UBND-CTTĐT 

ngày 16/9/2019 về việc giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp kiểm tra, trả 

lời thông tin báo chí về việc tận thu đá trên đường du lịch Chân Mây – Lăng Cô 

(thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh); sau khi nghiên cứu, rà soát Ban Quản lý Khu kinh 

tế, công nghiệp trả lời Báo Lao động và Xã hội, hiện nay trên tuyến đường du 

lịch Chân Mây – Lăng Cô (thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh) không có đơn vị nào 

đang tận thu đá theo quy định. BQL trả lời không thích đáng. Báo Lao động và 

Xã hội sẽ cung cấp hình ảnh chứng minh là có khai thác đá trên tuyến đường 

này (Báo Lao động và Xã hội). 

Giao Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thực hiện cung cấp thông 

tin cho báo chí theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 07/03/2014 của 

UBND tỉnh về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phóng viên Báo Người đưa tin và Báo Lao động và 

Xã hội liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh để được 

cung cấp thông tin theo quy định. 

Các đơn vị gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND 

tỉnh) để tổng hợp trả lời cho các cơ quan báo chí (văn bản trả lời đồng thời gửi 

vào địa chỉ email: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- VP: CVP, PCVP; CV: GT, CT, XH. 

- Lưu: VT, CTTĐT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Bách 
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