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THÔNG BÁO 

Kết quả thực hiện một số nội dung sau buổi đối thoại với Nhân dân 
khu phố Nam Bình 1 và Nam bình 2, phường Hòa Xuân Tây 

 
Ngày 19/11/2021, UBND thị xã Đông Hòa tổ chức đối thoại với Nhân dân 

khu phố Nam Bình 1 và Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây liên quan đến Bãi rác 
công cộng thị xã Đông Hòa. 

UBND thị xã Đông Hòa thông báo kết quả thực hiện, với các nội dung như sau: 

1. Về tiến độ thực hiện dự án Bãi rác mới tại xã Hòa Xuân Đông và 

phường Hòa Xuân Tây 

a) Tình hình thực hiện dự án giai đoạn 1 

- Ngày 07/12/2021, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã đã bàn giao tim 

mốc thi công xây dựng dự án Bãi rác công cộng thị xã Đông Hòa (giai đoạn 1) cho 
đơn vị thi công. 

- Ngày 31/12/2021, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã ban hành 
Thông báo số 22/TB-BQL về thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình, 

công trình xây dựng. 

- Ngày 05/01/2022, đơn vị thi công đã khởi công xây dựng công trình. 

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: 

+ Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) cho 23 đối tượng, số 

tiền 3.103.921.450 đồng; 

+ Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) cho 21 đối tượng (20 

hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức) vào ngày 11/01/2022, số tiền 2.569.056.611 đồng. 

b) Tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2 

- Ngày 27/12/2021, UBND thị xã có Văn bản số 7932/UBND-QLĐT về việc 

góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Bãi rác công cộng thị xã Đông 
Hòa (giai đoạn 2), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Sở Giao thông vận tải và Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. Đến nay, 
các sở, ban ngành đã có văn bản góp ý kiến. 

- Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Bãi rác công cộng thị xã 
Đông Hòa (giai đoạn 2) đang được tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến góp ý 

của các sở, ban ngành để thẩm định và lấy ý kiến Sở Xây dựng trước khi phê duyệt. 

- Về hồ sơ đánh giá tác động môi trường: Chủ đầu tư đã thuê Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và Môi trường Phú Yên (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Phú Yên) thực hiện công tác lập Đề án đánh giá tác động môi trường dự án. 

Đến nay, đã thực hiện xong bước khảo sát, thu thập, thống kê các số liệu có liên 
quan đến dự án. 

2. Việc triển khai cấp nước sạch đô thị trên địa bàn khu phố Nam Bình 1 
và Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây 

a) Việc hỗ trợ nước sạch cho Nhân dân khu phố Nam Bình 1 
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- Từ ngày 20/11/2021, UBND thị xã đã hỗ trợ cho mỗi hộ dân cư trú tại khu 

phố Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây, với số tiền 70.000 đồng/tháng/hộ. Kết 
quả, đã hỗ trợ 488 hộ dân, với tổng số tiền hỗ trợ là 45.872.000 đồng, cụ thể: 

+ Tháng 11 (hỗ trợ 10 ngày, từ ngày 20/11 đến ngày 30/11/2021): số tiền hỗ 
trợ là 11.712.000 đồng (mức hỗ trợ 24.000 đồng/hộ); 

+ Tháng 12: số tiền hỗ trợ là 34.160.000 đồng (mức hỗ trợ 70.000 đồng/hộ). 

b) Việc triển khai đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho Nhân dân khu phố Nam 

Bình 1 và Nam Bình 2 

- Ngày 31/12/2021, UBND thị xã có Văn bản số 8096/UBND-QLĐT về thỏa 
thuận vị trí, hướng tuyến Dự án: phát triển tuyến ống cấp nước cho khu phố Nam 

Bình 1 và Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, cho Công ty cổ 
phần Cấp thoát nước Phú Yên. Quy mô: đầu tư tuyến ống phân phối và dịch vụ cấp 

nước cho các khu dân cư thuộc các khu phố Nam Bình 1, Nam Bình 2 có đường 
kính từ DN160mm – DN40mm với chiều dài khoảng 9.771 mét. 

- Hồ sơ thiết kế, dự toán lắp đặt hệ thống cấp nước sạch đã được phê duyệt tại 
Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 13/01/2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước 

Phú Yên về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu Dự án: Phát triển tuyến ống cấp nước cho khu phố Nam Bình 1 và 

Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa. 

- Ngày 13/01/2022, UBND thị xã Đông Hòa đã cấp Giấy phép thi công số 

256/UBND-QLĐT đối với Dự án: Phát triển tuyến ống cấp nước cho khu phố Nam 
Bình 1 và Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa. 

- Ngày 14/01/2022, UBND thị xã Đông Hòa phối hợp Công ty cổ phần Cấp 

thoát nước Phú Yên và các địa phương: phường Hòa Xuân Tây, Hòa Vinh và đại 
diện Nhân dân khu phố Nam Bình 1, 2 dự khởi công và bàn giao mốc thi công dự 

án: Phát triển tuyến ống cấp nước cho khu phố Nam Bình 1 và Nam Bình 2, 
phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa. 

- Dự kiến Dự án: Lắp đặt hệ thống tuyến ống cấp nước sạch phục vụ Nhân 
dân khu phố Nam Bình 1 và Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây sẽ hoàn thành và 

đưa vào sử dụng vào cuối tháng 3 và chậm nhất giữa đầu tháng 4 năm 2022, để kịp 
thời phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của bà con Nhân dân hai khu phố. 

3. Việc lắp đặt biển báo hiệu giao thông đường bộ trên tuyến đường 
BTXM liên khu phố Thạch Chẩm – Nam Bình 1 

- Ngày 07/12/2021, UBND thị xã đã tiến hành lắp đặt 06 vị trí biển báo cấm 
tải trọng toàn bộ xe trên 5 tấn chạy trên tuyến đường BTXM liên khu phố Thạch 

Chẩm – Nam Bình 1, kèm theo biển phụ ghi khung giờ cấm xe chạy (vào các 
khung giờ từ 11 giờ 00 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 17 giờ 00 phút đến 07 giờ 30 
phút sáng hôm sau). 

- Vị trí lắp đặt biển báo: 

+ Cổng chào khu phố Thạch Chẩm: 03 biển báo; 

+ Cổng chào khu phố Nam Bình 1: 01 biển báo; 

+ Nút giao đường từ cầu Bến Lớn với tuyến đường nêu trên (khu vực gần 

Khu dân cư Nam Long): 01 biển báo; 

+ Khu vực cuối xóm, khu phố Nam Bình 1: 01 biển báo. 
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4. Kết quả xử lý tại Bãi rác công cộng thị xã ở khu phố Nam Bình 1, 

phường Hòa Xuân Tây 

- Kiện toàn, bổ sung bà Nguyễn Thị Điểm, đại diện Nhân dân khu phố Nam 

Bình 1, phường Hòa Xuân Tây (được Nhân dân khu phố Nam Bình 1 thống nhất 
cử tại buổi đối thoại ngày 19/11/2021) mời tham gia Tổ theo dõi, kiểm tra, thực 

hiện các biện pháp xử lý tại Bãi rác. 

- Hàng ngày, thực hiện việc san ủi rác thải sinh hoạt vào bên trong hố rác; 

phun các loại chế phẩm khử mùi rác thải và diệt côn trùng, ruồi, muỗi tại Bãi rác. 

- Dùng hóa chất TCCA (dạng bột) để xử lý nước thải tại các bể xử lý nước 
thải hiện có tại Bãi rác. Tần suất thực hiện: 03 lần/tuần. 

- Thường xuyên khai thông cống thu nước rỉ rác và nạo vét các rãnh thoát 
nước tại Bãi rác. 

- Thực hiện việc lấy mẫu nước định kỳ 01 lần/quý và đột xuất khi cần thiết tại 
các vị trí xung quanh Bãi rác và giếng nước của các hộ dân để kiểm định mẫu nước.  

- Quá trình thực hiện các biện pháp xử lý tại Bãi rác, đều mời đại diện UBND 
phường Hòa Xuân Tây và đại diện Nhân dân khu phố Nam Bình 1 tham gia phối hợp, 

giám sát trực tiếp, đảm bảo hạn chế thấp nhất ô nhiễm môi trường do Bãi rác gây ra. 

5. Phương hướng thực hiện trong thời gian đến 

- Về thực hiện dự án Bãi rác mới tại xã Hòa Xuân Đông, phường Hòa Xuân Tây: 

+ Thi công hoàn thành dự án giai đoạn 1, dự kiến vào tháng 5/2022; 

+ Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 3) cho 07 đối 
tượng (06 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức), dự kiến vào tháng 02/2022; 

+ Gửi văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng về Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 dự án Bãi rác công cộng thị xã Đông Hòa (giai đoạn 2) trước khi phê duyệt, 
dự kiến trong tháng 02/2022; 

- Về thực hiện các biện pháp xử lý tại Bãi rác công cộng thị xã ở khu phố 
Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây: Thực hiện việc xử lý tại Bãi rác đúng theo 

nội dung đã cam kết với Nhân dân tại buổi đối thoại. 

- Phối hợp Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên hoàn thành thi công 

công trình phát triển tuyến ống cấp nước cho khu phố Nam Bình 1 và Nam Bình 2, 
phường Hòa Xuân Tây. 

UBND thị xã thông báo để UBND phường Hòa Xuân Tây và Nhân dân khu 
phố Nam Bình 1 và Nam Bình 2 biết, theo dõi, giám sát./. 

(Đề nghị UBND phường Hòa Xuân Tây thông báo trên Đài truyền thanh địa 
phương để Nhân dân khu phố Nam Bình 1 và Nam Bình 2 biết, theo dõi) 

Nơi nhận: 
- Bí thư Thị ủy (b/c); 
- Thường trực Thị ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Phòng: QLĐT, TNMT, TCKH, VHTT (t/h); 
- BQL dự án ĐTXD thị xã (t/h); 
- UBND phường Hòa Xuân Tây (t/h); 
- Chánh, các PCVP; 
- Website của UBND thị xã; 
- Lưu: VT, QLĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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