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ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

ĐOẠN VÂN PHONG - NHA TRANG THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM

PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

-----

I.  SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

1. Sự cần thiết đầu tư Dự án

Hiện nay Quốc lộ 1 (QL1) đã được đầu tư mở rộng với quy mô 4 làn xe,

về cơ bản hệ thống mạng đường trong khu vực nghiên cứu đang đáp ứng được

nhu cầu vận tải của người dân. Tuy nhiên, năng lực QL1 hiện nay có thể đáp

ứng được khoảng 35.000 xe con tiêu chuẩn/ngày đêm. Theo tính toán, nếu

không đầu tư đường bộ cao tốc thì đến khoảng năm 2025, nhu cầu vận tải trên

các đoạn từ Quảng Ngãi - Nha Trang, vượt quá năng lực của tuyến QL1. Trong

tương lai, khi nhu cầu vận tải ngày càng tăng thì việc đầu tư xây dựng tuyến

cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Vân Phong - Nha

Trang nhằm san sẻ lưu lượng giao thông với QL1 hiện hữu và đảm bảo tính

giao thông liên tục, thuận tiện là thực sự cần thiết.

2. Cơ sở pháp lý triển khai Dự án

- Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai liên quan

đến công tác thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Kết luận số 18-KL/TW, ngày 08/10/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương

đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai

đoạn 2021 - 2025;

- Nghị quyết số 44/2022/QH15, ngày 12/01/2022 của Quốc hội về chủ

trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía

Đông giai đoạn 2021 - 2025;

- Nghị quyết số 18/NQ-CP, ngày 12/02/2022 của Chính phủ về triển khai

Nghị quyết số 44/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng

công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025;

- Nghị quyết số 119/NQ-CP, ngày 08/9/2022 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết

số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số
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44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây

dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 1454/QĐ-TTg, ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến

năm 2050;

- Quyết định số 125/QĐ-BGTVT, ngày 20/01/2022 về việc giao nhiệm vụ

Chủ đầu tư bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần thuộc

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn

2021 - 2025;

- Quyết định số 910/QĐ-BGTVT, ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giao

thông vận tải về phê duyệt dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang

thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai

đoạn 2021 - 2025;

Các văn bản của tỉnh; văn bản pháp quy khác có liên quan đến đầu tư xây

dựng cơ bản và các quy chuẩn, quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành.

3. Mục tiêu Dự án

3.1. Mục tiêu tổng thể

Đáp ứng nhu cầu vận tải một số đoạn cấp bách, từng bước hình thành tuyến

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao; kết

nối các trung tâm kinh tế, chính trị đặc biệt là 03 vùng kinh tế trọng điểm, các khu

kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

trong bối cảnh hội nhập sâu rộng; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ,

với các công trình hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc

phòng - an ninh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội đã được Đại hội XIII của Đảng thông qua.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm bớt gánh nặng cho tuyến QL1 và các tuyến

song hành, từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía

Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao. Phát huy nội lực: Việc đầu tư dự án

có thể sử dụng phần lớn nguồn lực trong nước bao gồm nguồn vật liệu, nhân

lực, công nghệ xây dựng và kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành khai

thác các đường cao tốc đã triển khai trong thời gian qua.

Tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công

nghiệp, du lịch dọc tuyến.
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Phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải; đáp

ứng yêu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở

thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

II. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha

Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

giai đoạn 2021 - 2025

2. Chủ trương đầu tư: Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022

của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao

tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

3. Loại, cấp công trình: Dự án quan trọng quốc gia, công trình giao

thông đường bộ, cấp I. 

4. Người quyết định đầu tư: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải.

6. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Khánh Hòa.

7. Thời gian triển khai Dự án: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm

2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số

44/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội.

9. Tổng mức đầu tư: Khoảng 11.808,02 tỷ đồng.

Trong đó bao gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đã bao gồm

dự phòng) là 2.200,98 tỷ đồng; chi phí xây dựng là 7.907,94 tỷ đồng; chi phí

thiết bị là 4,70 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án là 39,33 tỷ đồng; chi phí tư vấn

đầu tư xây dựng là 340,41 tỷ đồng; chi phí khác là 228,94 tỷ đồng; chi phí dự

phòng là 1.086,02 tỷ đồng. 

10. Phạm vi Dự án

- Điểm đầu: Tại Km285+000, vị trí nút giao đầu hầm Cổ Mã, địa phận xã

Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điểm cuối: Tại Km368+000, vị trí giao với QL27C thuộc xã Diên Thọ,

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, kết nối với dự án đường cao tốc Nha

Trang - Cam Lâm.
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- Tổng chiều dài dự án: Khoảng 83,35 km, đi qua 04 huyện, thị: Vạn Ninh:

32,255km, Ninh Hòa: 28,982km, Diên Khánh: 14,88km, Khánh Vĩnh: 7,9 km.

11. Quy mô đầu tư

- Cấp hạng dự án: Dự án nhóm A.

- Quy mô quy hoạch: Theo quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc

Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg, ngày 01/9/2021 của Thủ

tướng Chính phủ, tiêu chuẩn TCVN 5729:2012: Quy mô mặt cắt ngang 06 làn

xe, bề rộng nền đường Bnền = 32,25m; vận tốc thiết kế 100-120km/h. 

- Quy mô đầu tư phân kỳ: Để phù hợp với nhu cầu vận tải, khả năng cân

đối nguồn lực và đảm bảo hiệu quả đầu tư, quy mô đầu tư phân kỳ 04 làn xe,

bề rộng nền đường Bnền = 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

12. Hướng tuyến

- Từ vị trí điểm đầu, nối tiếp đường dẫn cửa phía Nam hầm Cổ Mã, tuyến

đi về phía thượng lưu hồ Suối Lớn, men theo sườn núi và đi tránh khu vực khai

thác vật liệu xây dựng Tân Dân về phía Đông qua địa bàn xã Vạn Phú, huyện

Vạn Ninh sau đó vượt sông Hiền Lương sang địa phận xã Vạn Lương, huyện

Vạn Ninh. Tuyến tiếp tục đi qua địa phận xã Ninh Sơn và xã Ninh An sau đó

vượt sông Lốp, sông Tân Lâm, Quốc lộ 26 (QL26) và sông Cái Ninh Hòa sang

địa phận xã Ninh Bình, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa. Sau đó tuyến vượt sông

Cái, Nha Trang sang địa phận xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh. Sau khi đi cắt

qua Quốc lộ 27C (QL27C) tuyến kết nối với điểm đầu Dự án thành phần đoạn

Nha Trang - Cam Lâm tại vị trí nút giao liên thông với QL27C.

- Bình diện tuyến thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường, phù

hợp với các quy hoạch có liên quan, các điểm khống chế, giảm thiểu tối đa khối

lượng giải phóng mặt bằng, cơ bản tránh các khu đông dân cư, rừng, đất quốc

phòng… đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, hài hòa với cảnh quan trong khu vực.

13. Công trình trên tuyến

- Giao cắt liên thông: Đầu tư xây dựng 04 nút giao liên thông khác mức

đảm bảo các nhánh kết nối phù hợp với quy mô giai đoạn hoàn chỉnh.

+ Nút giao với đường dẫn cửa phía Nam hầm Cổ Mã: Đầu tư xây dựng

các nhánh rẽ, cầu vượt kết hợp với các nhánh nút giao hiện trạng để kết nối

tuyến cao tốc với QL1 và hầm Cổ Mã.
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+ Nút giao Vạn Giã kết nối với QL1: Đầu tư xây dựng nút giao dạng

Trumpet, tuyến nhánh từ QL1 kết nối với đường cao tốc bằng cầu vượt và 04

nhánh rẽ. 

+ Nút giao với QL26: Đầu tư xây dựng nút giao dạng hình thoi (xây 6

dựng 04 nhánh ra, vào đường cao tốc kết nối QL26), tuyến chính vượt qua

QL26 bằng cầu vượt.

+ Nút giao với QL27C: Nút giao dạng Trumpet, đầu tư hạng mục cầu

vượt và 03 nhánh rẽ (dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm đầu tư toàn

bộ nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội ra

QL27C, bao gồm trạm thu phí và một phần tuyến chính).

- Giao cắt trực thông

+ Cầu vượt trực thông: Xây dựng 08 cầu trên các đường ngang vượt qua

đường cao tốc; cầu vượt thiết kế đảm bảo phù hợp với giai đoạn mở rộng

đường cao tốc theo quy mô quy hoạch. 

+ Hầm chui dân sinh: Đầu tư xây dựng 85 hầm chui trên tuyến; kết cấu

bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, móng trên nền thiên nhiên hoặc trên hệ cọc bê

tông cốt thép. Số lượng, vị trí hầm chui dân sinh sẽ được tiếp tục nghiên cứu

trong bước thiết kế tiếp theo.

- Công trình cầu: Đầu tư xây dựng 34 công trình cầu, trong đó: 21 cầu trên

đường cao tốc, 08 cầu trên các tuyến đường ngang vượt cao tốc, 05 cầu trong

các nút giao liên thông.

- Vị trí dừng xe khẩn cấp: bố trí không liên tục, với khoảng cách 4,0 -

5,0km/vị trí tuân thủ TCCS 42:2022/TCĐBVN.

- Dự kiến vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ tại khoảng Km334+900 (bố trí

hai bên đường cao tốc). Vị trí chính thức sẽ được quyết định trong bước tiếp

theo sau khi thỏa thuận cụ thể với địa phương (trong dự án không đầu tư xây

dựng trạm dừng nghỉ, chỉ hoạch định vị trí, quy mô để giải phóng mặt bằng).

14. Phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB)

- Phạm vi GPMB: Phạm vi được cắm tính từ mép ngoài công trình giai

đoạn hoàn chỉnh 06 làn xe cao tốc (mép chân taluy đường đắp, mép đỉnh taluy

đường đào hoặc mép ngoài công trình khác thuộc đường) là 03m đối với tuyến,

02m đối với các đường dẫn của nút giao và 01m đối với đoạn có xây dựng

đường gom (phía ngoài đường gom).
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- Thời gian thực hiện: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021, dự

kiến khởi công từ tháng 12/2022; cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào vận

hành khai thác năm 2026.

- Tổng diện tích giải phóng mặt bằng: Khoảng 616,16 ha (Vạn Ninh:

255,9 ha, Ninh Hòa: 199,3 ha, Diên Khánh: 107,06 ha, Khánh Vĩnh: 53,9 ha).

15. Tiến độ thực hiện Dự án

15.1. Về công tác đấu thầu: Đã lựa chọn xong các gói thầu tư vấn bước

lập thiết kế kỹ thuật.

15.2. Về công tác khảo sát thiết kế, trình phê duyệt thiết kế kỹ thuật

(TKKT), dự toán:

- Công tác khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất tại hiện trường, thí nghiệm

địa chất: đã hoàn thành 100%.

- Công tác thiết kế kỹ thuật, dự toán:

 Về hồ sơ thiết kế: Ban Quản lý Dự án 7 đã trình Cục Quản lý đầu tư xây

dựng xem xét, thẩm định hồ sơ được 83,35/83,35km đạt 100%, trong đó Cục

Quản lý đầu tư xây dựng đã thẩm định xong đoạn Km285+000 - Km310+500

đạt 25,5/83,35km đạt 31%, hồ sơ dự toán sơ bộ được 36,5/83,35km đạt 44%.

 Về thiết kế kỹ thuật: Ban Quản lý Dự án 7 đã trình Cục Quản lý đầu tư

xây dựng xem xét thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật đoạn 1 từ Km280+500 -

Km310+500 ngày 11/10/2022, đã thẩm định xong ngày 21/10/2022; đoạn 2 từ

Km310+500 - Km368+350 đã trình Cục Quản lý đầu tư xây dựng thẩm định

ngày 26/10/2022, Ban Quản lý Dự án 7 sẽ phê duyệt thiết kế kỹ thuật toàn bộ

vào ngày 06/11/2022.

 Về dự toán: Ban Quản lý Dự án 7 dự kiến trình Cục Quản lý đầu tư xây

dựng xem xét thẩm định ngày 10/11/2022; Cục Quản lý đầu tư xây dựng dự

kiến hoàn thành thẩm định ngày 15/11/2022; Ban Quản lý dự án sẽ phê duyệt

dự kiến ngày 20/11/2022, chuyển hồ sơ cho kiểm toán nhà nước (KTNN) kiểm

tra ngày 21/11/2022.

15.3. Công tác rà phá bom mìn và vật nổ: Bộ Quốc phòng đã có Quyết

định số 2874/QĐ-BQP, ngày 03/8/2022 chỉ định đơn vị thực hiện.

15.4. Công tác lựa chọn các nhà thầu xây lắp: Từ ngày 05/11/2022 -

10/12/2022; dự kiến khởi công xây dựng cuối tháng 12/2022.
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III. THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

1. Tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1.1. Tiến độ bàn giao cọc mốc GPMB: Ban Quản lý Dự án 7 đã hoàn

thành việc bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng của dự án cho các địa

phương (83,35/83,35 km)

1.2. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án: Khoảng 4.126 trường

hợp (Vạn Ninh: 2.919 trường hợp, Ninh Hòa: 720 trường hợp, Diên Khánh:

370 trường hợp, Khánh Vĩnh: 117 trường hợp) (số trường hợp xác định sơ bộ,

sau khi hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất mới xác định được số

trường hợp chính xác)

1.3. Tổng số trường hợp cần bố trí tái định cư: Theo số liệu tính đến

ngày 13/12/2022, khoảng 436 trường hợp (Vạn Ninh: 327 trường hợp, Ninh

Hòa: 47 trường hợp, Diên Khánh: 33 trường hợp, Khánh Vĩnh: 29 trường hợp).

1.4. Tổng số lượng khu tái định cư: 06 khu tái định cư (Vạn Ninh: 03

khu, Ninh Hòa: 01 khu, Diên Khánh: 01 khu, Khánh Vĩnh: 01 khu).

Huyện/

Thị xã
Tên khu tái định cư

Tổng

diện tích
Số lô

Vạn Ninh

(03 khu)

Khu tái định cư Ninh Mã, xã Vạn Thọ 6,66 ha 171 lô

Khu tái định cư đường 2/9, xã Vạn Phước 3,5 ha 99 lô

Khu tái định cư Vông - Trắc Tre, xã Vạn Phú 9,23 ha 154 lô

Ninh Hòa

(01 khu)

Khu tái định cư thôn Phước Lâm,

xã Ninh Xuân.
2,96 ha 64 lô

Diên

Khánh

(01 khu)

Khu tái định cư Diên Đồng. 1,369 ha 40 lô

Khánh

Vĩnh

(01 khu)

Khu tái định cư xã Khánh Bình. 1,2 ha 29 lô

1.5. Tình hình thực hiện dự án (tính đến ngày 13/12/2022) (Báo cáo số

610-BC/BCSĐ, ngày 13/12/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh)

- Công tác GPMB:

+ Công tác đo đạc: Hoàn thành 100%.

+ Công tác kiểm kê: 4.952/5.423 thửa, đạt 91,31%.
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+ Công tác xác minh nguồn gốc đất: 4.726/5.423 thửa, đạt 87,15%.

+ Công tác lập phương án bồi thường: 4.159/5.423 thửa, đạt 76,69%.

+ Công tác niêm yết phương án: 3.487/5.423 thửa, đạt 64,3%.

+ Công tác phê duyệt phương án: 3.380/5.423 thửa, đạt 62,33%.

+ Công tác chi trả: đã trả cho 948/5.423 thửa, đạt 17,48%.

+ Kết quả bàn giao mặt bằng: Ngày 20/11/2022, các huyện thị xã đã bàn

giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án 7 là 450,359/616,26ha, đạt 73,08%,

đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ, trong đó:

 Vạn Ninh: 181,463/255,943ha, đạt 70,9%;

 Ninh Hòa: 155,449/199,294ha, đạt 78%;

 Khánh Vĩnh: 36,237/53,936ha, đạt 67,9%;

 Diên Khánh: 77,21/107,06ha, đạt 72,12%.

- Công tác giải ngân:

+ Đã giải ngân 202,64/767,534 tỷ đồng, đạt 26,4%.

+ Dự kiến sẽ giải ngân hết vốn GPMB đã được bố trí trong năm 2022 là

767,534 tỷ đồng theo Quyết định số 1165/QĐ-BGTVT, ngày 05/9/2022 và

Văn bản số 9436/BGTVT-KHĐT, ngày 15/9/2022 của Bộ Giao thông vận tải.

- Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật: Các địa phương đã thực hiện rà soát,

kiểm kê các hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án, đã lập hồ sơ thiết kế di

dời và dự toán hiện đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ

trình thẩm định, phê duyệt. Hiện đã xác định được khoảng 52 hệ thống hạ tầng

bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn 04 huyện, thị xã.

2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư

2.1. Cơ sở pháp lý

- Luật: Luật đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013 của Quốc hội

khóa XIII.

- Các nghị định của Chính phủ

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

+ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định

về giá đất.
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+ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên

và Môi trường về việc Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục

đích sử dụng đất, thu hồi đất.

+ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên

và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều

chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. 

+ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất.

+ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên

và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày

06/01/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy

định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

+ Nghị định số 03/VBHN-BTNMT, ngày 04/5/2021 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Các văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa

+ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh

Khánh Hòa ban hành chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND, ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc quy định bảng giá xây dựng mới các loại nhà, công trình

xây dựng khác gắn liền với đất và chi phí bồi thường một số công trình trên

đất, địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chi tiết một số

nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND,

ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
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+ Quyết định số 2179/QĐ-UBND, ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Khánh

Hoà về Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng trên đất bị thu

hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Quyết định số 2853/QĐ-UBND, ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước

thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam

phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

+ Quyết định số 2979/QĐ-UBND, ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước

thu hồi đất thực hiện dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự

án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021

- 2025 thuộc địa bàn thị xã Ninh Hòa.

+ Quyết định số 2985/QĐ-UBND, ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hoà về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số

2179/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

+ Quyết định số 3065/QĐ-UBND, ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu

hồi đất thực hiện Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án

xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 -

2025, đoạn qua địa bàn huyện Diên Khánh. Địa điểm xã Diên Đồng và Diên

Thọ, huyện Diên Khánh.

+ Quyết định số 3066/QĐ-UBND, ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về

việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực

hiện Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng

công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025,

đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh. Địa điểm: xã Vạn Long, Vạn Bình, Vạn

Lương, huyện Vạn Ninh.

+ Quyết định số 3112/QĐ-UBND, ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về

việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực

hiện Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng

công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025,

đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh, địa điểm: xã Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn

Thắng, Vạn Phú và Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh.

+ Quyết định số 3129/QĐ-UBND, ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh về

việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực
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hiện Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng

công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025,

đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh, địa điểm: Xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh.

+ Quyết định số 3393/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về

việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực

hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã, xã Vạn Thọ; Khu tái

định cư đường 2/9, xã Vạn Phước và Khu tái định cư Vông Trắc Tre, xã Vạn

Phú, huyện Vạn Ninh phục vụ Dự án thành phần (đoạn Vân Phong - Nha

Trang) thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía

Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh.

2.2. Quy trình định giá đất cụ thể tính bồi thường, tái định cư khi Nhà

nước thu hồi đất

Căn cứ quy định tại Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, Uỷ ban nhân dân

cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể để tính bồi thường

khi Nhà nước thu hồi đất. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có trách

nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể.

Việc định giá đất cụ thể được thực hiện theo quy trình như sau:

- Lập kế hoạch định giá đất cụ thể;

- Chuẩn bị thực hiện định giá đất cụ thể bao gồm xác định mục đích định

giá, chuẩn bị hồ sơ thửa đất;

- Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường: áp

dụng phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất;

- Thẩm định phương án giá đất;

- Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất, trình UBND tỉnh quyết định giá đất.

Việc xác định giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được

thực hiện theo quy trình chặt chẽ và cơ bản phù hợp với giá đất phổ biến trên thị

trường theo nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 Luật Đất đai, bảo đảm

sự đồng bộ về giá đất giữa các địa phương và quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Thẩm quyền phê duyệt giá đất Bồi thường: UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tiến độ triển khai thực hiện dự án; các văn bản, chính sách liên quan đến

công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật trên Trang Thông tin điện tử

Tuyên giáo Khánh Hòa (địa chỉ: https://tuyengiaokhanhhoa.vn).
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IV. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

Để tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong các

tầng lớp nhân dân về triển khai Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân

Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc -

Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 nhằm góp phần hoàn thành đưa vào

khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; kết nối các

trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc

biệt là các vùng kinh tế trọng điểm; hoàn thiện mạng lưới giao thông của đất

nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế -

xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra và góp

phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát

triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, công tác tuyên truyền cần

tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

1. Thông tin, tuyên truyền, giải thích trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về

mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án; các chủ trương, chính sách, pháp

luật trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư… liên quan đến Dự

án, đặc biệt là người dân trong vùng thực hiện Dự án bằng nhiều hình thức đa

dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, để cán bộ, đảng viên và quần

chúng nhân dân nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng và những giá trị, lợi ích người

dân sẽ được thụ hưởng trong triển khai thực hiện Dự án, từ đó tạo sự đồng thuận,

điều kiện thuận lợi để Dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra.

2. Đối với các địa phương bị ảnh hưởng bởi Dự án (Vạn Ninh, Diên

Khánh, Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa), thường xuyên thông tin, cập nhật tiến

độ, kết quả triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư Dự án đảm bảo minh bạch, đầy đủ kịp thời, đúng quy định pháp luật,

phù hợp với từng đối tượng.

3. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vấn đề bức

xúc của Nhân dân liên quan đến Dự án để chủ động kịp thời tham mưu cấp ủy,

chính quyền giải quyết, không để xảy ra “điểm nóng” ở cơ sở.

4. Định hướng và quản lý tốt thông tin trên báo chí, Internet, mạng xã hội,

bảo đảm đưa thông tin chính xác, đúng đắn, kịp thời, đúng định hướng, để

Nhân dân hiểu rõ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có thông tin, bình luận,

phát ngôn thiếu căn cứ, sai lệch nội dung liên quan đến Dự án.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

- SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI



BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC KHÁNH HÒA - BUÔN MA THUỘT

(GIAI ĐOẠN 1)

Khánh Hòa, tháng 12 năm 2022
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1 Quốc lộ 19, Quốc lộ 24, Quốc lộ 25, Quốc lộ 26, Quốc lộ 28B, Quốc lộ 29...

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC KHÁNH HÒA - BUÔN MA THUỘT

(GIAI ĐOẠN 1)

-----

I. TÍNH CẤP THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

1. Tính cấp thiết của Dự án

Một là, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các kết luận, nghị

quyết của Bộ Chính trị.

Việc sớm đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là

phù hợp với Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây

dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm

nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị

về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

đồng thời, thực hiện một trong những đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã

hội giai đoạn 2021 - 2030 đã được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

XIII của Đảng là “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công

trình hiện đại. Tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô

lớn, nhất là về giao thông” góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Đến năm

2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc”.

Hai là, đáp ứng nhu cầu vận tải trên trục Đông - Tây, là hành lang vận tải

quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên, bảo

đảm quốc phòng, an ninh.

Do đặc điểm về địa hình nên hệ thống giao thông kết nối giữa Tây Nguyên

và Nam Trung Bộ không thể phát triển giao thông đường thủy, hạn chế trong việc

phát triển đường sắt (đặc biệt là đường sắt vận tải hàng hóa), chỉ có hàng không

và đường bộ là phương thức vận tải phù hợp. Hiện nay, giao thông đường bộ

trong khu vực chủ yếu tập trung ở hai trục dọc là Quốc lộ 1 (QL1) và Quốc lộ 14

(QL14), các trục ngang1 kết nối giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có mật độ

thấp, chưa có tuyến cao tốc kết nối. Các tuyến trục ngang này có quy mô nhỏ, đèo

dốc quanh co nên việc đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa khối

lượng lớn bị hạn chế. Mặc dù các tuyến trục ngang đã và đang được cải tạo, nâng

cấp nhưng tốc độ bình quân chỉ khoảng 50km/h và thời gian từ Đắk Lắk đến

Khánh Hòa mất khoảng 3,5 giờ - 4,0 giờ. Nếu hình thành tuyến đường bộ cao tốc,



3

2 Giai đoạn 2011-2019 tốc độ tăng GRDP bình quân của các tỉnh, thành phố là Lào Cai 10,23%/năm, Yên Bái

7,15%/năm, Phú Thọ 8,06%/năm, Hải Phòng 12,89%/năm, Quảng Ninh 9,91%/năm, Hải Dương 8,62%/năm,

Tiền Giang 6,88%/năm, Long An 10,23%/năm... trong khi tốc độ tăng GDP bình quân cả nước đạt khoảng

6,3%/năm.

thời gian di chuyển giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa chỉ còn khoảng 1,5 giờ.

Ba là, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực thúc đẩy phát

triển kinh tế khu vực Tây Nguyên.

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự

phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, là một trong những chỉ số quan trọng

để đánh giá năng lực cạnh tranh của các quốc gia.

Bốn là, tạo tiền đề, động lực và không gian mới phục vụ phát triển kinh tế.

Thực tế thời gian qua cho thấy, các địa phương có đường bộ cao tốc đi qua

đều có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước, nâng cao đời sống

Nhân dân, tạo nguồn thu, tạo thế và lực mới cho các địa phương, theo đó, các địa

phương có đường bộ cao tốc đi qua đều có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân

cao hơn so với cả nước2.

Với ưu thế năng lực thông hành lớn, tốc độ cao, thuận tiện, an toàn, tuyến

cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ rút ngắn khoảng cách, thời gian di

chuyển, kết nối các thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, tạo ra nhiều

không gian phát triển kinh tế trên hành lang này.

Các đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch được kết nối với tuyến đường bộ

cao tốc tạo ra động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tạo thêm không gian phát triển

mới, thêm nguồn lực từ quỹ đất, góp phần chuyển dịch mô hình, cơ cấu tăng trưởng.

Năm là, phát triển phương thức vận tải bền vững hiện đại, góp phần giảm tai

nạn giao thông.

Theo ước tính của Ngân hàng phát triển châu Á, thiệt hại do tai nạn giao thông

gây ra ở Việt Nam khoảng 2,9% GDP cả nước (5 - 12 tỷ USD). Việc đầu tư xây dựng

đường bộ cao tốc sẽ tạo ra hệ thống đường bộ có tốc độ cao và an toàn, góp phần làm

giảm tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường và giảm thiểu những hệ lụy liên quan.

Như vậy, việc sớm đầu tư hoàn thành Dự án là cấp thiết, phải hoàn thành để

nối hành lang Đông - Tây, kết nối hiệu quả, đồng bộ với các kết cấu hạ tầng giao

thông chiến lược của đất nước (cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Khu kinh tế tổng

hợp Vân Phong, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh...), đáp ứng nhu cầu vận tải

ngày càng tăng cao trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,

đảm bảo quốc phòng, an ninh.
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2. Cơ sở pháp lý của Dự án

- Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai liên quan đến

công tác thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, ngày 13/6/2019 của Quốc hội khóa XIV;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH14, ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV;

- Quyết định số 1454/QĐ-TTg, ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về

việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến

năm 2050;

- Nghị quyết số 58/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương

đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

giai đoạn 1;

- Nghị quyết số 89/NQ-CP, ngày 25/7/2022 của Chính phủ triển khai Nghị

quyết số 58/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự

án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1;

- Công văn số 8217/UBND-XDNĐ, ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng

đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1;

- Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải - UBND tỉnh Khánh Hòa và

UBND tỉnh Đắk Lắk ngày 18/8/2022 về triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây

dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

3. Mục tiêu Dự án

Đầu tư Dự án nhằm hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với

Duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối với các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án

đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận

tải; tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Tây Nguyên và Duyên hải

Nam Trung Bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại;

góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao năng lực

cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XIII của Đảng.
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II. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Thông tin về Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa -

Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

1.1. Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa -

Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. 

1.2. Tổng mức đầu tư dự kiến

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 21.935 tỷ đồng.

1.3. Chủ trương đầu tư: Nghị quyết số 58/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của

Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh

Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

1.4. Phạm vi Dự án

- Điểm đầu: Km1415+250 lý trình QL1, nút giao giữa Quốc lộ 26B (QL26B) và

QL1, khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa.

- Điểm cuối: Giao cắt tại khoảng Km12+450 đường Hồ Chí Minh tuyến

tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột (cao tốc Bắc - Nam phía Tây), thuộc

địa phận xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

- Tổng chiều dài: Khoảng 117,5 km (trong đó đoạn qua tỉnh Khánh Hòa

khoảng 32,7km và qua tỉnh Đắk Lắk khoảng 84,8km). 

- Dự án chia thành 03 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công gồm:

+ Dự án thành phần 1: Đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ Km0+000 đến

Km32+000 với chiều dài 32km, quy mô 04 làn xe hoàn chỉnh (đoạn từ đầu tuyến

đến nút giao cao tốc Vân Phong - Nha Trang) và 04 làn xe hạn chế, tổng mức

khoảng 5.632 tỷ đồng, sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 467 tỷ đồng.

Cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Khánh Hòa.

+ Dự án thành phần 2: Đoạn qua địa bàn 02 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk từ

Km32+000 - Km69+500 với chiều dài 37,5km, quy mô 04 làn xe hạn chế, tổng

mức khoảng 9.818 tỷ đồng, sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 245 tỷ

đồng. Cơ quan chủ quản là Bộ Giao thông vận tải.

+ Dự án thành phần 3: Đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ Km69+500 -

Km117+500 với chiều dài 48km, tổng mức đầu tư khoảng 6.485 tỷ đồng, sơ bộ

chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.588 tỷ đồng. Cơ quan chủ quản là UBND

tỉnh Đắk Lắk.



6

2. Thông tin về Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường

bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

2.1. Tên Dự án: Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ

cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

2.2. Chủ trương đầu tư: Nghị quyết số 58/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của

Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh

Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

2.3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao

thông tỉnh Khánh Hòa.

2.4. Tổng mức đầu tư dự kiến:

Sơ bộ tổng mức đầu tư 5.632 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây dựng và thiết bị

4.124 tỷ; chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) 467 tỷ; chi phí quản lý dự án, tư

vấn, chi phí khác và dự phòng.

2.5. Thời gian thực hiện dự án

Chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành một số

đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến

năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

2.6. Phạm vi, địa điểm, quy mô

- Phạm vi đầu tư

+ Điểm đầu: Nút giao giữa QL26B và QL1, khu vực cảng Nam Vân Phong,

thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;

+ Điểm cuối: Tại Km 32+000 (rẽ trái giao QL26 tại Km20+930 lý trình

QL26, đi tiếp theo khu vực phía Bắc chân núi Hòn Lại, Ba Bay đến giáp ranh hai

tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk tại khoảng Km 33+400); thuộc địa phận thị xã Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa điểm: Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Quy mô đầu tư: Theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg, ngày 01/9/2021 của

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa -

Buôn Ma Thuột có quy mô quy hoạch 04 làn xe với tiến trình đầu tư trước năm

2030. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 tương tự quy mô cao tốc Bắc - Nam phía Đông

với quy mô 4 làn xe, cụ thể như sau:
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+ Đoạn từ QL1 đến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Km0+000 - Km7+700 (nút giao

cao tốc Bắc - Nam): Quy mô 04 làn xe hoàn thiện, mặt cắt ngang Bnền =  24,75m.

+ Đoạn từ cao tốc Bắc Nam phía Đông đến giáp dự án thành phần 2,

Km7+700 - Km32+000: Quy mô 04 làn xe phân kỳ, mặt cắt ngang Bnền = 17m.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ: Áp dụng tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc

với tốc độ thiết kế: Vtk = 80-100 Km/h (TCVN 5729:2012: Đường ô tô cao tốc -

Yêu cầu thiết kế).

Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại từ giai đoạn chuẩn bị dự án,

giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn vận hành khai thác nhằm bảo đảm an toàn,

thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ và các cơ quan quản lý, khai thác dự án.

2.7. Hướng tuyến

Hướng tuyến phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 -

2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết

định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021. Điểm đầu (tại Km 0+000) QL1

(Km1415+250 lý trình QL1) QL26B thuộc thị xã Ninh Hoà tỉnh Khánh Hoà;

tuyến đi về phía Tây sau khu vực đèo Bánh Ít, tuyến đi giữa quy hoạch thị xã

Ninh Hoà qua xã Ninh Đông cắt đường sắt Bắc Nam, sau đó tuyến đi về phía Bắc

nút giao QL26 với cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cách QL26 khoảng 5km về

phía Bắc. Tuyến tiếp tục đi về phía Tây, cách di tích sân bay Dục Mỹ khoảng

1,5Km và đi sát với trường huấn luyện sỹ quan qua xã Ninh Sim. Điểm cuối (tại

Km32+00) rẽ trái giao cắt QL26 (Km20+930 lý trình QL26) cách cầu Liên Hợp

khoảng 600m về phía Đắk Lắk, sau đó tuyến đi men theo chân núi Bạch Mã về

phía Tây Bắc, men theo sườn núi Hòn Lại, Ba Bay, nâng dần cao độ đến hầm 1

(hầm Phượng Hoàng dài khoảng 2,1Km) tới Km33+400 nằm giữa ranh giới

Khánh Hòa và Đắk Lắk.

2.8. Công trình trên tuyến

- Giao cắt: Xây dựng các nút giao liên thông, trực thông, hầm chui dân sinh

bảo đảm kết nối thuận lợi, khai thác an toàn, tận dụng tối đa khi mở rộng theo quy

mô hoàn thiện; xem xét đầu tư một số đoạn tuyến kết nối nhằm nâng cao hiệu quả

khai thác tuyến đường bộ cao tốc.

- Đường gom, hầm chui dân sinh, cầu vượt: Xây dựng hệ thống đường gom

kết hợp với hầm chui dân sinh, đảm bảo kết nối, lưu thông thuận lợi cho người

dân hai bên đường cao tốc, giảm thiểu chia cắt cộng đồng.

- Công trình cầu, hầm:
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+ Công trình cầu: Dự kiến xây dựng 14 cầu trên tuyến chính và 3 cầu vượt ngang.

+ Công trình hầm: Không.

2.9. Quy mô giải phóng mặt bằng dự kiến (tính đến ngày 15/12/2022)

- Sơ bộ phạm vi nhu cầu sử dụng đất của dự án đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh

Hòa (gồm 08 phường, xã: Ninh Thân, Ninh Đa, Ninh Đông, Ninh Trung, Ninh

Thượng, Ninh Xuân, Ninh Sim và Ninh Tây).

- Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 229,26ha, trong đó: Đất thổ cư

khoảng: 12,12 ha; đất trồng lúa 2 vụ khoảng: 68,10 ha; đất trồng cây hàng năm

khoảng: 42,94 ha; đất trồng cây lâu năm khoảng: 24,66ha; đất giao thông, thuỷ

lợi, nghĩa trang và đất phi nông nghiệp khác khoảng: 15,31 ha; đất lâm nghiệp

66,13 ha (trong đó đất có rừng 42,63 ha, bao gồm 21,02 ha đất rừng phòng hộ, và

21,61 ha đất rừng sản xuất và đất chưa có rừng 23,5 ha)

- Số hộ tái định cư khoảng 270 hộ.

- Diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng: Tổng diện tích chiếm

dụng rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa

khoảng khoảng 42,63ha; phân theo loại đất rừng: đất rừng sản xuất khoảng

21,61ha; đất rừng phòng hộ khoảng 21,02ha.

2.10. Tình hình triển khai thực hiện dự án (tính đến ngày 13/12/2022)

(Báo cáo số 610-BC/BCSĐ, ngày 13/12/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh)

Ngày 21/7/2022 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao

thông tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi từ Ban Quản lý dự

án 6 - Bộ Giao thông vận tải và đã tổ chức đi thị sát tuyến để lên kế hoạch triển

khai dự án. Về cơ bản từ Km0 - Km22 tuyến chủ yếu đi trên địa hình ruộng lúa và

đồi trồng mía thấp; từ Km22 đến Km32 tuyến đi theo địa hình rừng núi; khối

lượng giải toả nhà nằm rải rác từ Km0 đến Km7.

- Công tác lựa chọn nhà thầu:

+ Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa có Văn bản số 8025/UBND-

XDNĐ thống nhất chủ trương cho phép Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các

công trình Giao thông tỉnh được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong 02 năm

2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của

Nghị quyết số 89/NQ- CP ngày 25/7/2022 của Chính Phủ.

+ Ngày 05/9/2022, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao

thông tỉnh đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 05 gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án.



9

+ Ngày 21/9/2022, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao

thông tỉnh đã có văn bản số 745/DAGT-BĐH đề nghị Cục Tác chiến/Bộ Tổng

Tham mưu báo cáo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ thực hiện công tác rà phá bom

mìn, vật nổ cho dự án thành phần I.

- Công tác khảo sát: Đã hoàn thành.

- Về mỏ vật liệu xây dựng, bãi thải: Đã khảo sát xong 100%. Ban Quản lý

Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đã trình Sở Tài nguyên và

Môi trường chấp thuận vị trí mỏ vật liệu và bãi đỗ thải theo công văn số

856/DAGT-BĐH ngày 17/10/2022 và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn

bản số 5336/STNMT- KSNKTTVBĐKH ngày 30/11/2022 về việc điều chỉnh các

khu vực đề xuất mỏ vật liệu và bãi chứa vật liệu thải phục vụ Dự án thành phần 1;

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đã chỉ đạo

đơn vị Tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

- Tình hình triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) của

chủ đầu tư

+ Ngày 17/10/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận hồ sơ thiết kế một

số yếu tố cơ bản phân đoạn Km8+500 - Km20+500 của Dự án thành phần 1 theo

văn bản số 10073/UBND-XDNĐ. Trên cơ sở chấp thuận của UBND tỉnh, Ban

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đã phê duyệt hồ sơ

cắm cọc giải phóng mặt bằng phân đoạn trên tại Quyết định số 858/QĐ-DAGT

ngày 17/10/2022.

+ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đã

trình Cục Quản lý đầu tư xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế cơ bản và quy mô

công trình trên tuyến phân đoạn Km0+000 - Km8+500; Km20+500 – Km32+000

Dự án thành phần I.

+ Hồ sơ thiết kế cơ bản phân đoạn Km0+000 - Km8+500 và Km20+500 -

Km32+000 của Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao

tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đã được Cục Quản lý đầu tư xây

dựng rà soát, thẩm định tại Văn bản số 3650/CQLXD-QLXD3 ngày 06/12/2022.

+ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đã chỉ

đạo các đơn vị tư vấn rà soát, cập nhật hồ sơ thiết kế cơ bản phân đoạn nêu trên

và có Tờ trình số 1162/DAGT-BĐH ngày 14/12/2022 đề nghị Sở Giao thông vận

tải tham mưu UBND tỉnh chấp thuận Hồ sơ thiết kế cơ bản các phân đoạn trên,

làm cơ sở để phê duyệt hồ sơ thiết kế cơ bản và triển khai các bước tiếp theo đảm

bảo tiến độ yêu cầu.
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+ Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án thành phần 1 thuộc Dự

án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đã

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 06/12/2022.

- Về hồ sơ cắm cọc GPMB, mốc lộ giới (MLG) thuộc dự án đầu tư xây

dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1: Ban Quản

lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đã phê duyệt hồ sơ cắm

cọc giải phóng mặt bằng phân đoạn Km8+500 - Km20+500 của Dự án thành phần

1 và triển khai cắm cọc bản giao cho UBND thị xã Ninh Hòa ngoài thực địa và đã

hoàn thành trong tháng 10/2022. 

- Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

tỉnh đang thực hiện các nội dung phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Về công tác khảo sát lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

+ Đã hoàn thành khảo sát các điều kiện tự nhiên và các điều kiện xã hội.

+ Đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác

động môi trường của Dự án thành phần 1 ngày 21/10/2022 tại Văn bản số

886/DAGT-BDH.

+ Tổng cục Môi trường đã tổ chức đi khảo sát thực địa hiện trạng dự án vào

ngày 22/11/2022 và đã tổ chức họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

trường của dự án TP1 vào ngày 24/11/2022.

- Dự kiến tiến độ triển khai tiếp theo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây

dựng các công trình Giao thông tỉnh

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn thành phê duyệt trước

ngày 10/12/2022; 

+ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành phê duyệt dự án trước ngày

20/01/2023;

+ Lập, phê duyệt và bản giao hồ sơ thiết kế cắm mốc GPMB theo từng giai

đoạn chia làm 03 đợt, cơ bản hoàn thành trước ngày 20/01/2023 (sau khi hồ sơ

thiết kế cơ bản được duyệt);

+ Kế hoạch bàn giao cọc GPMB cho địa phương:

 Đợt 1: Đã hoàn thành bàn giao cọc GPMB 12km/32km đoạn Km8+500 -

Km20+500 trong tháng 10/2022.

 Đợt 2: Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022 (dự kiến bàn giao

12km/32km).
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 Đợt 3: Dự kiến hoàn thành trước ngày 20/01/2023 (đoạn còn lại

8km/32km).

- Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

+ Ngày 05/8/2022, UBND thị xã Ninh Hòa đã có Quyết định số 1618/QĐ-

UBND thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện công tác GPMB.

+ Ngày 06/9/2022, Ban đã họp với UBND thị xã Ninh Hòa và 08 xã có tuyến

đi qua để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

+ Ngày 27/9/2022, Thị ủy Ninh Hòa đã ban hành Nghị Quyết số 18-NQ/TU

về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

cho dự án.

+ Cọc GPMB đoạn Km8+500 - Km20+500 đã được Ban Quản lý Dự án đầu

tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh bàn giao cho UBND thị xã Ninh Hòa

hoàn thành trong tháng 10/2022.

+ Đơn vị tư vấn đang triển khai công tác chuẩn bị cắm cọc GPMB & MLG

đoạn Km0+000 - Km8+500 để bàn giao cho địa phương khi hồ sơ thiết kế cơ bản

phân đoạn trên được phê duyệt.

- Về Kế hoạch vốn

+ Đối với nguồn vốn Trung ương: Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số

10129/BGTVT-KHĐT, ngày 30/9/2022 kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng

hợp báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận phương án điều chỉnh, bố trí kế hoạch

cho 04 dự án đường bộ cao tốc, trong đó có dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma

Thuột giai đoạn 1; tham mưu Thủ tướng Chính phủ sớm giao kế hoạch đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và

phát triển kinh tế - xã hội, nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung

ương năm 2021 cho từng dự án thành phần, từng cơ quan chủ quản.

+ Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 368/TB-VPCP ngày 02/12/2022

kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban chỉ đạo tại

cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan

trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, trong đó Thủ tướng Chính

phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ

Quốc hội để bố trí vốn cho các dự án cao tốc (trong đó có Dự án cao tốc Khánh

Hòa - Buôn Ma Thuột).

+ Đối với nguồn vốn của tỉnh: Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số

65/NQ-HĐND, ngày 22/8/2022 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023,

trong đó dự kiến bố trí 348,5 tỷ trong năm 2023 để triển khai công tác giải phóng

mặt bằng dự án.
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III. THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

1. Mức hỗ trợ, tái định cư dự kiến: 467 tỷ đồng

2. Vị trí, quy mô khu tái định cư

Để bố trí tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án, UBND thị

xã Ninh Hòa xác định 03 khu tái định cư, cụ thể: Khu tái định cư Ninh Đa (đang

triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị dự án); Khu tái định cư Ngọc Sơn, xã

Ninh An; Khu tái định cư Xóm Quán, xã Ninh Thọ.

Đối với khu tái định cư Ninh Đa: UBND Thị xã Ninh Hòa đang lập hồ sơ dự

án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Đa với diện

tích 3,92ha (dự kiến 96 lô), phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư Hà

Thanh, phường Ninh Đa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của thị xã

Ninh Hòa với kinh phí khoảng 57 tỷ đồng.

3. Cơ sở pháp lý về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư

- Luật: Luật đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa XIII.

- Các nghị định của Chính phủ

+ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Nghị định số 03/VBHN-BTNMT, ngày 04/5/2021 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh

bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

+ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành

Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành

Luật đất đai.

- Các văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa

+ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh

Khánh Hòa ban hành chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
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+ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chi tiết một số nội

dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày

26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

+ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND, ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc quy định bảng giá xây dựng mới các loại nhà, công trình xây

dựng khác gắn liền với đất và chi phí bồi thường một số công trình trên đất, địa

bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Quyết định số 2179/QĐ-UBND, ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Khánh

Hoà về Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng trên đất bị thu

hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

+ Quyết định số 2985/QĐ-UBND, ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Khánh

Hoà về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2179/QĐ-UBND

ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tiến độ triển khai thực hiện dự án; các văn bản, chính sách liên quan đến

công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp

với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật trên Trang Thông tin điện tử Tuyên

giáo Khánh Hòa (địa chỉ: https://tuyengiaokhanhhoa.vn).

IV. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

Để tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong các tầng lớp

nhân dân về Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

(giai đoạn 1), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh

tế - xã hội; hoàn thiện mạng lưới giao thông của đất nước đã được Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra và góp phần thực hiện thắng lợi các nghị

quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm

nhìn đến năm 2045, vì vậy, công tác tuyên truyền cần tập trung một số nội dung

trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022

của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến

năm 2045, Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Nghị quyết số 42/NQ-

CP ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của

Chính phủ về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm

2045; nhất là Nghị quyết số 58/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ
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trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

giai đoạn 1 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối

tượng, để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức ý nghĩa, tầm quan

trọng của việc thực hiện các nghị quyết trên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của

địa phương và những giá trị, lợi ích người dân sẽ được thụ hưởng trong tổ chức thực

hiện các nghị quyết. 

2. Thông tin, tuyên truyền, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tác

động của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai

đoạn 1; các chủ trương, chính sách, pháp luật trong công tác thu hồi đất, bồi thường,

hỗ trợ tái định cư… liên quan đến Dự án, đặc biệt là người dân trong vùng thực hiện

Dự án bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng,

để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng và

những giá trị, lợi ích được thụ hưởng trong triển khai thực hiện Dự án, từ đó tạo sự

đồng thuận, điều kiện thuận lợi để Dự án triển khai đúng tiến độ đề ra.

3. Đối với các địa phương có ảnh hưởng bởi Dự án (gồm 08 phường, xã: Ninh

Đa, Ninh Đông, Ninh Trung, Ninh Thượng, Ninh Xuân, Ninh Sim, Ninh Tây, Ninh

Thân), thường xuyên thông tin, cập nhật tiến độ, kết quả triển khai thực hiện công tác

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây

dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, đảm bảo minh bạch,

đầy đủ kịp thời, đúng quy định pháp luật, phù hợp với từng đối tượng.

4. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vấn đề bức xúc

của Nhân dân liên quan đến Dự án để chủ động kịp thời tham mưu cấp ủy, chính

quyền giải quyết, không để xảy ra “điểm nóng” ở cơ sở.

5. Định hướng và quản lý tốt thông tin trên báo chí, Internet, mạng xã hội,

bảo đảm đưa thông tin chính xác, đúng đắn, kịp thời, đúng định hướng, để Nhân

dân hiểu rõ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có thông tin, bình luận, phát ngôn

thiếu căn cứ, sai lệch nội dung liên quan đến Dự án.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

-  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


