Giải phóng mặt bằng xây dựng ga Tam Thành nhằm thay thế ga An Mỹ (Tam An)
Thứ sáu, 10 Tháng 1 2020 16:37

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định ủy quyền, giao nhiệm vụ cho UBND huyện Phú Ninh làm
chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) hạng mục công trình xây dựng
mới ga Tam Thành.

Công trình nhằm thay thế ga An Mỹ (xã Tam An, Phú Ninh) thuộc dự án gia cố các hầm yếu kết
hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà
Nội - TP.Hồ Chí Minh. UBND huyện Phú Ninh có trách nhiệm lập thủ tục đăng ký bổ sung danh
mục chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của địa phương năm 2020; tổ chức
lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của hạng mục
xây dựng mới ga Tam Thành theo đúng quy định của pháp luật và khung chính sách bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bàn giao mặt bằng
kịp thời cho Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) xây dựng công trình đúng tiến độ.
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UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu
tư xây dựng công trình theo quy định và bàn giao mốc giới GPMB của dự án cho huyện Phú
Ninh; đồng thời bố trí, chuyển nguồn kinh phí kịp thời cho địa phương để thực hiện công tác
bồi thường, GPMB. Các Sở TN-MT, GTVT theo dõi, hướng dẫn, tham mưu trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt bổ sung danh mục chuyển mục đích sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của
hạng mục công trình xây dựng mới ga Tam Thành; hướng dẫn huyện và các đơn vị liên quan
thực hiện GPMB theo đúng quy định.

Được biết, ga An Mỹ có các đường ray tránh cắt ngang tuyến đường ĐT615. Mỗi khi có tàu dài
dừng tránh, một số toa tàu sẽ dôi ra nằm chắn ngang trục tuyến giao thông huyết mạch nối
quốc lộ 1 với các xã phía bắc của Phú Ninh, lên Tiên Phước. Việc tránh tàu diễn ra rất lâu, có
thời điểm lên đến hơn 60 phút khiến các phương tiện lưu thông trên đường bộ bị ách tắc, ảnh
hưởng đến việc đi lại của người dân. Chính vì vậy, nhiều năm qua UBND tỉnh đã nhiều lần kiến
nghị Bộ GTVT di dời ga này ra khỏi vị trí hiện trạng. Nay, Bộ GTVT đã có chủ trương xây dựng
mới ga Tam Thành để thay thế ga An Mỹ, người dân mong mỏi tiến độ thực hiện diễn ra nhanh,
sớm đưa công trình vào sử dụng.

Â CÔNG TÚ-Báo Quảng nam
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