ng H Chí Minh on La Sn - Túy Loan (on qua xã Hòa Bc, huyn Hòa Vang, thành ph à Nng) nh: THÀNH LÂN

Theo ó, trong thi gian ti, ngành GTVT cn tp trung ti a cho công tác gii ngân vn u t công; tng cng
trách nhim ca các cp, ngành, ch th liên quan n các d án u t xây dng t Trung ng n a phng. Các b,
ngành và a phng cn phi hp cht ch vi B GTVT ch ng tháo g khó khn, vng mc liên quan n c ch, th tc,
bo m gii ngân ht vn u t công theo yêu cu ca Th tng.
Trc mt, B GTVT và các a phng cn tp trung y nhanh tin thc hin công tác gii phóng mt bng (GPMB)
các d án trng im nh: các d án thành phn d án xây dng mt s on ng b cao tc Bc-Nam phía ông; d án
Cng hàng không quc t Long Thành; các d án quan trng khác nh ng H Chí Minh on La Sn-Túy
Loan, ng cao tc M Thun-Cn Th, Bn Lc-Long Thành; các d án ng st ô th và các d án cp bách khác...
i vi d án ng H Chí Minh on La Sn - Túy Loan, Th tng yêu cu UBND thành ph à Nng tp trung ch o
hoàn thành công tác GPMB trong quý 4-2020. Công tác GPMB trin khai thc hin t nm 2015 n nay
cha hoàn thành, trong ó, on Km0 - Km66 còn vng mt bng 0,2km nút giao Hòa Liên và các v trí ng
gom phía à Nng; on Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5km hin mi bàn giao c 1,5/11,5km.
Theo baodanang.vn
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

