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V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của
cử tri sau Kỳ họp thứ Hai
HĐND tỉnh Khóa X

Kính gửi: UBND tỉnh Hậu Giang

Thực hiện Công văn số 1737/UBND-NCTH ngày 17 tháng 9 năm 2021
của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ
họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X,
Căn cứ Công văn số 2867/UBND-KT&HT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của
UBND huyện Long Mỹ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về dự án Khu đô
thị mới thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.
Sở Công Thương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Vĩnh Viễn,
huyện Long Mỹ nội dung “Cử tri thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ kiến nghị
lãnh đạo tỉnh trả lời cho Nhân dân khu thương mại (chợ Vĩnh Viễn) quy hoạch
42 hộ dân đã hơn ba năm chưa triển khai thực hiện, để dự án treo làm cho
người dân gặp khó khăn về sản xuất và sửa chữa nhà cửa không được” như
sau:
Ngày 09 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định
số 827/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư “Khu dân cư nông thôn mới huyện
Long Mỹ” do Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Miền Nam làm chủ đầu tư với
quy mô 13 ha.
Theo đó, dự án Khu dân cư nông thôn mới huyện Long Mỹ thực hiện với
quy mô 13 ha, không có đầu tư đường giao thông dọc theo khu vực Kênh 10
Thước và Kênh 13 thì dự án sẽ không phát huy hiệu quả. Đến năm 2019 xã
Vĩnh Viễn được công nhận là thị trấn, do đó tên dự dự án không còn phù hợp,
UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh tên dự án.
Đến năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày
28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu. Với quy định này dự án có thu hồi đất phải thực hiện đấu giá quyền sử
dụng đất nên các trình tự thủ tục hồ sơ có liên quan đến dự án Khu dân cư nông
thôn mới huyện Long Mỹ bắt buộc phải điều chỉnh lại và yêu cầu đấu thầu lựa
chọn nhà thầu theo quy định.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã thống nhất thực hiện điều chỉnh dự án Khu
dân cư nông thôn mới huyện Long Mỹ theo quy định hiện hành.
Hiện tại hồ sơ dự án đã được UBND huyện Long Mỹ trình Sở Xây dựng
thẩm định và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trình công bố danh mục dự án trên
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Báo đấu thầu. Sau khi hết thời gian sẽ xét duyệt dự án và dự kiến năm 2022 sẽ
xác định được chủ đầu tư dự án. Khi xác định được chủ đầu tư dự án sẽ triển
khai xây dựng. Theo tiến độ dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm
2024.
Trên đây là nội dung trả lời của Sở Công Thương kính gửi UBND tỉnh
tổng hợp./.
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