
ỦY BAN NHÂN DÂN CQNG HÒA XÃ HQI CHỦ NGHĨA VieT NAM 

XÃ PHONG PHỦ Độc lập — Tự do — Hạnh phúc 

Số: ij. iF/UBND 

Về thực hiện công trình đường 
nối dư àn hai khu dân cư 13B 
và 13C tại ấp 5 xã Phong Phú 

Phong Phứ, ngàyJJ tháng 5 năm 2022 

Kính gửi: 

- Công ty Cổ phần đầu tư xây đựng Tan Bình; 

- Công ty Cổ phần xây dụng đầu tư và phát triển 

Lĩnh Phong-Conic; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể xã; 

- Tổ Địa chính-Xây dụng xã; 

- Tổ Kinh tế-môi trường xã; 

- Tổ Quản lý trật tự dô thị xã; 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân xã Phong Phứ về việc kết nối hạ tầng giao thông dịe án khu dân cư 13B-khu 

dân cư 13C, xã Phong Phứ; Và Công văn số 40/CV-CONIC ngày 11 tháng 5 

năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dụng Đầu tư và phát triển Lĩnh phong 

Conic về kết nối hạ tầng giao thông dịe án khu dân cư 13B và khu dân cư 13C. 

Ủy ban nhân dân xã Phong Phú có ý kiến như sau: 

1. Giao Đồng chí Nguyễn Văn Tây-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

- Chỉ đạo Tổ Địa chính-Xây dụng xã, Tổ quản lý Trật tự đô thị xã phối 

họp, tham mưu kiểm tra pháp lý, xây dựng kế hoạch xử lý các công trình xạy 

đựng tại đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ ranh dụ án khu dan cư 13C đến 

đường số 1 khu dân cư 13B), ấp 5 xã Phong Phú. 

- Chủ trì, làm việc với Công ty TNHH Phát triển Phứ Mỹ Hung và các 

đơn vị có liên quan, triển khai tổ chức xử lý công trình vi phạm, lập kế hoạch hỗ 

trợ tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bang thi công đường nối hai dụ án cho 

Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư và phát triển Lmh Phong-Conic. 

2. Giao đồng chí Nguyễn Quốc Đạt-Cán bộ Kinh tế xã 

Theo dõi tiến độ thực hiện việc xây dụng đường nối hai dự án khu dan cư 

13B-13C ấp 5 xã Pho ig 1?hú (theo biên bản làm việc ngày 06 tháng 5 năm 2022 

của Ủy ban nhân dan xã), đảm bảo hoàn thành trước Lễ Quốc Khánh (ngày 02 

thang 9 năm 2Ú22). 



3. Đề nghị ty ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đoàn thể chính trị 

xã hội xã, Chi bộ 5B, Trướng ấp 5, Tổ trướng tổ nhân dân 

Phối hợp xử lý, vận động tháo dỡ các công trinh xây dụng tại đường 

Nguyễn Văn Linh (đoạn từ ranh dụ án khu dân cư 13C đến đường số 1 khu dân 

cư 13B), ấp 5 xã Phong Phú. 

4. Để nghị Công ty Cô phân xây dâng dầu tư và phát triến Lĩnh 

Phong-Conic 

- Thông tin về kế hoạch, lộ trình và thời gian cụ thể triển khai thi công 

công trình đường nối hai dụ án khu dân cư 13B và khu dân cư 13C gửi về Ủy 

ban nhân dân xã để phối hợp vận động, tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng 

cho đon vị thi công đường nối hai dự án. 

- Khẩn trương lập hồ sơ thiết kế, thủ tục có liên quan xin ý kiến Ban quản 

lý Khu Nam và các đơn vị có liên quan về chủ trương trước khi triển khai thực 

hiện thi công công trình. Đảm bảo công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử 

dụng trước ngày 02 tháng 9 năm 2022. 

5. Để nghị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tân Bình 

- Khẩn trương khảo sát, lập phương án nâng cấp, thông tin quy mô công 

trình nâng cấp đường dưới dạ cầu Bà Lớn, khái toán kinh phí thực hiện để làm 

cơ sở triển khai vận động nhân dân đóng góp kinh phí cùng chung tay thực hiện 

(nếu có), gửi về Ủy ban nhân dân xã. 

- Lập thủ tục có liên quan, xin ý kiến chấp thuận của Ban quản lý Khu 

Nam và các đơn vị có liên quan về chủ trương nâng cấp, mớ rộng đường dưới 

chân dạ cầu Bà Lớn, đảm bảo an toàn giao thông. 

- Triển khai nâng cấp đường (đoạn từ điểm cuối đường nối hai dụ án khu 

dân cư 13B-13C đến đường vành đai trong-khu dân cư 13C), hoàn thiện hạ tầng 

giao thông khu vục hai dụ án, đảm bảo trước Lễ Quốc Khánh (ngày 02 thang 9 

năm 2022). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đon vị thông 

tin bằng văn bản về Ủy ban nhân dân xã để cùng phối hợp giải quyết, đảm bảo 

tuyến đường giao thông trên được thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 

dụng, trước ngày 02 tháng 9 năm 2022./.

Nơi nhân: 

- UBND Huyện; 

- P.QLĐT Huyện; 

- TT.ĐU-HĐND-UBND xã; 

- Như trên; 

- Lưu: VT (hs, Đạt). 
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