
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ PHONG PHÚ 

Số: 9.2, /KH-UBND 

CỌNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIẼT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Phong Phứứ ngày ot3 tháng 5 năm 2022 I 

KÊ HOẠCH 1 . 
Về mô hình thưc hiện dân vận chính quyền năm 2022 đối vói công trình 

Hẻm Tổ 7 ấp 4 và Đường kết nối hai dự án khu dân cư 13B và 13C 
Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh 

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân huyện Bình Chánh về triền khai thịec hiện công tác dân vận của 
chính quyền năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Chánh; 

Căn cứ Công văn số 368/UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân xă Phong Phứ về đăng ký mô hình thịec hiện dân vận chính quyền năm` 
2022. 

Ủy ban nhân dân xã Phong Phú xây dựng Kế hoạch thực hiện công trinh 
dân vận của chính quyền năm 2022 trên địa bàn đối vói công trình "Đường nối 
hai dự án khu dân cư 13B và khu dân cư 13C, ấp 5 xã Phong Phú"; và công trinh 
Bê tông hóa, xây dụng tuyến đường "Xanh-sạch-đẹp" tại hẻm Tổ 7 ấp 4 'Ixă 
Phong Phú, cụ thể như sau: 

A. CÔNG TRÌNH "BÊ TÔNG HÒA VÀ XÂY DUNG TUYÉN 
ĐƯÒNG "XANH-SẠCH-ĐẸP" HÊM TÒ 7 AP 4 

Ủy ban nhân dân xã Phong Phú xây dụng kế hoạch triển khai thục hiện và 
thông báo phân công riêng. 

B. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG NÓI HAI DỰ ÁN KHU DÂN CƯ 13B VẦ 
KHU DÂN CƯ 13C ÁP 5 XÃ PHONG PHÚ 

I.YÊUCẦU 
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyện 

truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân và trực tiếp tham gia thực hiện thắng 
lợi chủ trưong xây dựng nông thôn mới của Đàng và Nhà nước, góp phần đáp 
ứng nhu cầu đi 1ại của nhân dân trên địa bàn. 

- Phát huy vai trò dân vận của Ủy ban nhân dân xã và đoàn thể xã. 
- Tạo điều kiên thuận lợi cho nhân dân đự án khu ân cư 13B, 13C đuợc đi • I 

lại thuận tiện, đàm bảo an toàn giao thông. 
II. THỰC TRẠNG-MỤC TIÊU THỰC MTN 
1. Thực trạng 



Đường nối hai dự án khu dan cư 13B, và khu dân cư 13C có chiều dài 

646m, rộng 6m. Mặt đường bê tông nhựa nóng, có đầu tư hệ thống thoát nước 

đấu nối với các cửa xả thoát ra hệ thống kênh, rạch hiệu hữu. 

Trong đớ, Đơạn đường dài 46m (từ đường số 1, khu dan cư 13B đến Km 

+0.46) thuộc trách nhiệm quan lý, đầu tư của Công ty Cổ phần xây đựng đầu tư 

và phát triển Lĩnh Phong-Conic; Đoạn đường còn lại dài 600m (từ ranh dụ án 

khu dan cư 13C đến cuối tuyến đường dưới chan dạ cầu Bà Lớn) do Công ty Cổ 

phần đầu tư xây dựng Tân Bình quan lý, đầu tư. 

Tuyến đường kết nối với đại lộ Nguyễn Van Linh và các tuyến đường nội 

khu tại dự án khu dan cư 13B và khu dan cư 13C. Hệ thống cơ sở hạ tầng khu 

vực đầy đủ như điện, nước, thông tin liên lạc. 

Thời gian qua, tuyến đường trên không được đầu tư, sửa chữa, kết nối với 
hạ tang giao thông hiện hữu, dẫn đến tmh trạng hộ dân khu vực di chuyển 

ngược chiều trên đường Nguyễn văn Linh, gây mất an toan giao thông. 

2. Muc tiêu thưc hiên 

Hoàn thiện hệ .thống hạ tầng giao thông địa phương. Đám bảo an toan 

giao thông, tạo điều kiện di lại thuận tiện cho nhân đan dự án khu dan cư 13B và 

dưánkhudancư13C. 

M. NÕI DUNG THƯC t11N 

1. Xây dựng đường kết nối dự án khư dân cư 13B và khu dân cư 13C, 

ấp 5 xã Phong Phú 

- Khảo sát, lập phương án, hồ sơ thiết kế, thủ tục có liên quan xin ý kiến 

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

khai thục hiện thi công công trmh; Tổ chức thi công, nghiệm thu, ban giao đưa 

công trình vào sử dụng. 

- Quy mn thực hiện: 

+ Chiều rộng tuyến: 6m. 

+ Tổng chiều dài 46m (từ đường số 1, khu dân cư 13B đến Km.+0.46). 

+ Dặm vá, nang cao độ mặt đường bằng cấp phối đá dăm; 

+ Thàm bê tông nhựa nóng; 

+ Kinh phí: Vốn của Công ty Cổ phần xây dụng đầu tư và phát triển Lĩnh 

Phong-Conic. 

- Đon vị thực hiện: Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư và phát triển Lĩnh 

Phong-Conic. 

- Thời gian thục hiện: Hoan thành trước ngày 02 tháng 9 năm 2022. 

2. Nâng cấp mở rộng đường dưới chân dạ cầu Bà Lớn và đường nội 

khu thuộc dự•án khu dân cư 13C 
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- Khảo sát, lập phương án, hồ sơ thiết kế, thủ tực 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; Tổ chức thi công, nghiệm thu, ban giao đưa 

công trình vào sử dựng. 

- Quy mô thực hiện: 

+ Chiều rộng tuyến: 6m. 

+ Tổng chiều dài 600m (từ ranh dự án khu dan cư 13C đến cuối tuyến 

đường dưới chan dạ cầu Bà Lớn). 

+ Dặm vá, nâng cao độ mặt đường bằng cấp phối đá dăm; 

+ Thảm bê tông nhựa nóng; 

+ Kinh phí: Vốn của Công ty Cổ phần đầu tư xây đựng Tan Bình và vốn 

van động nhân dân đóng góp (nếu có). 

- Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tan Bình. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 02 tháng 9 năm 2022. 

W. TÓ CHƯC THỰC l 1 N 

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 

hợp, tham mưu kiểm tia pháp lý, xây đựng kế hoạch xử lý các công trình xây 

dựng tại đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ ranh dự án khu đan cư 13C đến 

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

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

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

trợ tháo đỡ công trình, ban giao mặt bằng thi công đường nối hai đự án cho 

Công ty Cổ phần xây đựng đầu tư và phát triển Lĩnh Phong-Conic. 

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

- Theo đõi tiến độ thục hiện việc xây đựng đường nối hai đự án khu đan 

cư 13B-13C ấp 5 xã Phong Phú (theo biên ban làm việc ngày 06 tháng 5 năm 

2022 của Ủy bari nhan đán xa), đảm bảo hoản thành trước Lễ Quốc Khánh (ngày 

02 tháng 9 năm 2022). 

- Tham. mưu, Kế hoạch vận động xây dụng tuyến đường "Xanh-sạch-

đẹp"Hẻm tổ 7 ấp 4. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quổc Việt Nam xã, Đoàn thể chính tri 

xã hội xã, Chi bộ 5B, Trưởng ấp 5, Tổ trưởng tổ nhân dân 

Phối hợp xử lý, 
van 

động tháo dỡ các công trình xây dựng tại đường 

Nguyễn Van Linh (đoạn từ ranh đự án khu đan cư 13C đến đường số 1 khu dân 

cư 13B), ấp 5 xã Phong Phủ. 

3 



4. Đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng đẩu tư và phát triển Lĩnh 

Phong-Conic 

- Thông tin về kế hoạch, 1ộ trình và thời gian cụ thể triển khai thi công 

công trình đường nối hai dự 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 đơn 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 chú trương trước khi triển khai thục 

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. Đề nghị Công ty Có 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 đờn vị có liên quan về chủ trương nâng cấp, mở 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 dự án khu 

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

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

năm 2022). 

Trên đây là Kế hoạch thục hiện mô hình dân vận chính quyền năm 2022 

đối với công trình Hẻm Tổ 7 ấp 4 và Đường kết nối hai dự án khu dân cư 13B và 

13C, xã Phong Phú. Đề nghị các cá nhân, đơn vị tri .khai thực hiện./. - 

- Phòng Nội vụ Huyện;

- TTĐU-HĐND-UBND;

- MTTQ; Đoàn thể xã; 

- BCH.CA-QS xã; 

- Trướng ấp; 

- CB-CC được phân công; 

- Lưu: VT (hs, Đạt). 
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