Chiu 18-5, B trng B GD-T Phùng Xuân Nh và Ch tch UBND thành ph Hunh c Th cùng ch trì bui
làm vic nhm tháo g các khó khn, vng mc ca d án Làng i hc à Nng.

Ch tch UBND thành ph Hunh c Th phát biu ti bui làm vic.
Ti bui làm vic, B trng B GD-T Phùng Xuân Nh cho bit, tháng 11-2019, B K hoch và u t ã phân b k
hoch u t vn ngân sách Nhà nc nm 2020, trong ó d án Làng i hc à Nng c b trí vn 500 t ng (400 t ng
u tiên gii phóng mt bng trên a bàn thành ph và 100 t ng còn li xây dng các công trình cp thit).
Tuy nhiên, vng mc nht hin nay ca d án Làng i hc à Nng là công tác gii phóng mt bng, tái nh c. Do
ó, B GD-T ngh UBND thành ph to iu kin ti a y nhanh tin nhm g nút tht này B GD-T b trí ngun vn
500 t ng thc hin nm 2020.
“Nu vn cha iu kin phân khai chi tit k hoch vn nm 2020, B GD-T s xut iu chuyn vn cho các d án
khác có khi lng thc hin và có nhu cu cp bách v vn. Nh vy, ngun vay ODA 100 triu USD cho d án
Làng i hc à Nng cng s gp khó khn, nh hng rt ln n vic trin khai d án cho các giai on tip theo. Vì th, nu
vn tái nh c không “khi thông” c thì s rt khó”, B trng B GD-T Phùng Xuân Nh nói.
V vn n này, Ch tch UBND thành ph Hunh c Th cho bit, nhiu nm qua, à Nng liên tc kin ngh và n lc ht
sc d án c trin khai. Theo Ch tch Hunh c Th, g nút tht hin nay, òi hi B GD-T, thành ph à Nng và i hc
à Nng cùng phi hp ng b.
Trc ht, B GD-T cn tách riêng công tác gii phóng mt bng, tái nh c thành d án riêng và nhanh chóng
phê duyt d án u t, cng nh có công vn cung ng ngun kinh phí cho d án này. V phía thành ph à Nng
s h tr các th tc cn thit, cng nh nhanh chóng thông qua khu vc tái nh c, tin hành thành lp ban gii
phóng mt bng, la chn phng án tái nh c linh hot, phù hp nguyn vng ngi dân...
“Thi im này nu không quyt tâm s không thc hin c na. Trc ht cn phi phi hp ng b g c nút tht tái nh c,
gii phóng mt bng, gii quyt các th tc liên quan có c s tin hành gii ngân ngun vn c b trí. Nhng giai on
sau ca d án, thành ph tip tc phi hp, h tr y nhanh d án”, Ch tch UBND thành ph Hunh c Th nhn
mnh.
D án Làng i hc à Nng c Chính ph phê duyt quy hoch t nm 1997, vi tng din tích 300ha (a bàn tnh
Qung Nam 190ha và thành ph à Nng 110ha, nm trên a bàn phng Hòa Quý (à Nng) - in Ngc (Qung
Nam). Quy mô d án rt ln, khái toán tng chi phí c tính khong 8.620 t ng gm các hng mc: bi thng, gii
phóng mt bng trong phm vi quy hoch d án; bi thng, gii phóng mt bng và xây dng h tng các khu tái

nh c; u t xây dng h tng k thut và c s vt cht ca i hc à Nng...
Ngun: Báo à Nng

