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THÔNG BÁO
Về việc thi công đường trục xã 

đoạn từ Trạm bơm cũ đến Cầu phao Đò Đồn

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 1406/2022/HĐXD ngày 14/6/2022 giữa 
UBND xã Quang Khải và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Đại Dương về 
việc thi công xây dựng công trình “Cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ Trạm bơm cũ 
đến Cầu phao Đò Đồn”;

Để đảm bảo các hộ gia đình có diện tích nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng 
chủ động tháo dỡ công trình, đảm bảo an toàn giao thông, thuận lợi cho việc đi lại, vận 
chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng của nhân dân, đồng thời đảm bảo tiến độ thi công cũng 
như chất lượng công trình, UBND xã Quang Khải thông báo một số nội dung sau:

- Đơn vị trúng thầu thi công đoạn đường trục xã đoạn từ Trạm bơm cũ đến Cầu 
phao Đò Đồn là Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Đại Dương đã thực hiện 
việc vạch mốc các công trình trong phạm vi làm đường tiêu thoát nước.

Ngày mai 20/9/2022, đơn vị thi công sẽ thực hiện cắt, tháo dỡ các công trình trong 
phạm vi cần giải toả để làm đường tiêu thoát nước.

- UBND xã đề nghị:
1- Các hộ dân trồng cây, rau màu bên hành lang trục đường chủ động thu hoạch để 

hoàn trả mặt bằng cho đơn vị thi công trong ngày 20/9/2022.
2- Các hộ trong khu dân cư Đường Đỗ thực hiện ngay việc tháo dỡ công trình trong 

phạm vị cần giải toả, trả lại mặt bằng để thực hiện thi công. Thời gian hoàn thành trong 
ngày 20/9/2022.

3- Các hộ nhân dân có diện tích cần giải phóng mặt bằng đã đồng ý hiến đất chủ 
động việc tháo dỡ các công trình trong phạm vi GPMB để làm đường. Những hộ hiện nay 
chưa đồng ý đề nghị trao đổi, thống nhất với các thành viên trong gia đình để đồng tình 
trong việc hiến đất, tháo dỡ công trình để GPMB, phục vụ việc thi công tuyến đường được 
thông suốt. 

4- Trong thời gian thi công đề nghị nhân dân chủ động cung đường, phương tiện di 
chuyển phục vụ công việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh để hạn chế đi lại, di chuyển 
trên đoạn đường mà nhà thầu triển khai thi công, tránh làm ùn tắc, mất an toàn lao động, 
an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Vậy, UBND xã thông báo để nhân dân được biết và tạo mọi điều kiện thuận lợi 
trong việc giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công tuyến đường thực hiện bảo đảm an toàn 
và đúng tiến độ./.
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