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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Chương trình số 04/CTr-BKTNS ngày 14 tháng 01 năm 2022 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách về giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức giám sát trực 

tiếp tại các huyện, thành phố; làm việc với các Sở ban ngành liên quan(1) và giám 

sát qua Báo cáo của UBND tỉnh(2). Kết quả giám sát như sau:  

I. Kết quả đạt được 

1. Về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện  

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương(3), UBND tỉnh ban hành 

các văn bản quy định có liên quan(4) và chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển 

khai thực hiện, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh. 

                                           
(1) Các huyện, thành phố: Ngọc Hồi, Kon Plông, thành phố Kon Tum. Các Sở ban ngành: Giao thông vận tải; Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn; Ban Quản lý các dự án 98. 
(2) Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 09/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 
(3) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, 

ngày 6/1/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi 

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 khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ 

Quy định về giá đất; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định khung giá đất; Thông 

tư liên tịch số 87/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo, Thông tư số 

36/2014/TT-BTNMT. 
(4) Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về việc thực hiện 

dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai dự án đầu tư; Quyết định số 

53/2014/QĐ-UBND, ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-

UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về ban 

hành quy định mức bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di 

dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp đến 220 kV trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND, ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá các 

loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021; Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND, ngày 18/12/2020 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết 

định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây 

dựng năm 2022. 
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- Chính quyền địa phương cấp cơ sở phối hợp với các tổ chức chính trị, 

chính trị xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách 

pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để 

thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh thông qua các cuộc đối thoại, các 

đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, các buổi họp dân triển khai công tác 

bồi thường,... để nhân dân kịp thời nắm bắt và thực hiện theo quy định. 

2. Kết quả triển khai thực hiện 

- Theo Báo cáo UBND tỉnh, đến thời điểm hiện nay có 84 công trình, dự 

án(5) đang triển khai có chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tổng mức đầu 

tư xây dựng. (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)  

- Kết quả thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án, 

công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt:  

+ Tổng diện tích đất thu hồi/số tổ chức, hộ gia đình có đất bị thu hồi: 

675,51ha/3.100 hộ gia đình, cá nhân và 30 tổ chức. 

+ Tổng diện tích được bồi thường bằng đất: 40,94 ha. 

+ Tổng số tiền được bồi thường khoảng: 79.010 triệu đồng. 

+ Tổng số tiền được hỗ trợ khoảng: 20.065 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục 02, 03 kèm theo) 

- Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất cơ bản được cấp thẩm quyền thực hiện, giải quyết kịp thời. 

II. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm  

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát việc triển khai, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

dự án đầu tư công, nhất là các dự án có nội dung bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

- UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều quy định, văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn tổ chức thực hiện chặt chẽ, tạo cơ sở pháp lý để việc triển khai thực hiện công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được đảm bảo quy định pháp luật. 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện công khai, 

                                           
(5) Trong đó: Năm 2021 chuyển sang: 53 dự án; năm 2022: 31 dự án. 
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minh bạch theo quy định pháp luật và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 

22/01/2015 của UBND tỉnh. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế: 

Bên cạnh kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của 

UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy một số 

khó khăn, hạn chế bất cập trong quá trình giám sát thực tế. Cụ thể:  

(1) Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh còn chậm(6), quá trình triển khai thực hiện hầu hết đều gặp 

khó khăn, vướng mắc (đặc biệt là các dự án do cấp tỉnh làm chủ đầu tư(7)). 

(2) Theo quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013(8), Điều 17 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất 

và Điều 28, 29 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, thẩm quyền UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể. 

Tuy nhiên, hiện nay, UBND tỉnh đang thực hiện việc ủy quyền cho Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố thực hiện việc xác định và phê duyệt giá đất cụ thể để 

tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (sau khi có kết quả thẩm định của 

Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh)(9). Ngoài ra, việc ủy quyền cho cấp huyện xác 

định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường chưa đầy đủ, đồng bộ, 

thống nhất; hơn nữa một số nội dung ủy quyền chưa phù hợp theo Luật định. 

(3) Trình tự, thủ tục, quy trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng của một số dự án chưa đồng bộ, thiếu nhất quán, chưa bám sát quy định 

của pháp luật về đất đai và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 

của UBND tỉnh (như: chậm phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt 

bằng(10); phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án được lập và 

phê duyệt nhiều lần(11); một số phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa 

sát với tình hình thực tế, nhu cầu người dân, dẫn đến điều chỉnh bổ sung phương 

                                           
(6) Đến nay có 18 dự án, công trình được thẩm định, phê duyệt giá đất tính tiền bồi thường; 48 dự án, công trình đã 

được thẩm định giá đất tính tiền bồi thường. 
(7) Chủ yếu là các dự án do Ban quản lý dự án 98, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. 
(8) “3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp 

tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.” 
(9) Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 8/3//2021; Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc ủy quyền việc xác định và phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum  
(10) Dự án Trưng bày bảo tàng ngoài trời; dự án Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kon Tum. 
(11) Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum; dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo 

quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất; dự án 

Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu phức hợp đô thị tại phường Quang Trung; Đầu tư chỉnh 

trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã 

ĐăkRơWa; Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần;…  
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án cho phù hợp(12); đơn vị thực hiện công tác bồi thường chi trả kinh phí hỗ trợ 

trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án(13),...). 

(4) Hiện nay một số dự án đang thực hiện thi công xây lắp; tổ chức lựa chọn 

và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp,…(14) trong khi đó, công 

tác bồi thường chưa thực hiện hoàn thành, chưa bàn giao mặt bằng theo quy định 

Luật Đấu thầu 2013 và Luật Đất đai. 

(5) Đơn giá bồi thường diện tích đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong đất ở đô 

thị, đất ở nông thôn, cũng như tại một số vị trí có khả năng sinh lời chưa được sự 

đồng thuận của người dân. 

(6) Đơn giá các loại cây trồng, hoa màu và đơn giá nhà, công trình xây 

dựng, vật kiến trúc(15),... chưa đầy đủ, dẫn đến quá trình áp giá bồi thường gặp 

nhiều khó khăn. 

(7) Một số dự án có nội dung hỗ trợ, tái định cư nhưng khi triển khai chưa 

xác định được khu tái định cư theo quy định Điều 85 Luật Đất đai; quy hoạch khu 

tái định cư chưa phù hợp với điều kiện thực tế và khu vực xây dựng dự án; công 

tác lập, phê duyệt giá đất khu tái định cư và bồi thường bằng đất chậm. 

(8) Công tác lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

còn chậm so với quy định(16), tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa 

được khắc phục; việc rà soát trình cấp thẩm quyền bổ sung dự án vào danh mục dự 

án cần thu hồi đất còn chậm(17), ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân kế 

hoạch vốn của các dự án. Việc tổng hợp, thẩm định phê duyệt giá đất cụ thể còn 

chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

                                           
(12) Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao Khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn 

từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor); Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao Khu dân cư 

phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor); Đường trục chính Tây thành phố 

Kon Tum chưa tính đến phương án tái định cư cho người dân. 
(13) Dự án Đường Trần Nhân Tông (đoạn Lê Hồng Phong - Phan Đình Phùng), thành phố Kon Tum: Hiện nay, 

UBND thành phố đang trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cho lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo 

giá trị đã chi tạm ứng cho sư đoàn 10 với tổng số tiền 1.323.307.000 đồng, để thực hiện các hạng mục bị ảnh hưởng 

do mở đường Trần Nhân Tông, bao gồm: phần kinh phí theo phương án bồi thường là: 524.169.278 đồng (chưa phê 

duyệt); phần kinh phí hỗ trợ bổ sung là: 799.138.000 đồng. 
(14) Dự án Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14; Dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; Dự án Trụ sở làm việc các đơn 

vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao đường Hồ Chí Minh);...  
(15) Kết quả kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số nội dung, 

hạng mục và đơn giá chưa được quy định trong quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Bảng đơn giá nhà, công 

trình xây dựng. 
(16) Huyện Kon rẫy và Đăk Tô (ngày 10/5/2022); Huyện Ngọc Hồi và Sa Thầy (ngày 15/5/2022); Huyện Kon Plong 

và Tu Mơ Rông (ngày 17/5/2022); Huyện Đăk Glei (ngày 18/5/2022); Huyện Ia H’Drai (ngày 19/5/2022); thành phố 

Kon Tum (ngày 26/5/2022); Huyện Đăk Hà (ngày 04/6/2022). 
(17) Dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến 

đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy; Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh 

lộ 675 đoạn từ Km0 – Km24; Dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao đường Hồ 

Chí Minh). 
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(9) Chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định 

đời sống, ổn định sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp còn hạn chế, chủ 

yếu hỗ trợ bằng tiền mà chưa có giải pháp cụ thể giúp người dân ổn định cuộc sống 

sau khi không còn đất sản xuất. 

(10) Công tác chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, đăng ký biến động đất đai, 

cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất,... khi triển khai 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc (chủ 

yếu là nhóm đất nông nghiệp); về xác minh nguồn gốc đất và tài sản trên đất(18). 

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ đầu tư dự án chưa linh hoạt trong việc sử dụng số liệu 

trích đo đạc bản đồ địa chính chính quy hoặc sử dụng kết quả đo đạc của các dự án 

trước đó để sử dụng trong công tác lập và phê duyệt phương án bồi thường.  

(11) Một số hộ gia đình còn chây ỳ, chưa đồng thuận với phương án bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của một số dự án đầu 

tư trên địa bàn(19). 

(12) Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại một số địa phương còn chưa 

được quan tâm, ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án(20). 

Việc tham mưu và đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho UBND tỉnh chưa căn cơ và khả 

thi(21). 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan: 

- Một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai; văn bản hướng dẫn 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa cụ thể, còn chồng chéo, không sát với 

tình hình thực tế nên quá trình áp dụng các quy định còn gặp nhiều khó khăn. 

- Hiện nay, trên cùng địa bàn cùng lúc triển khai nhiều dự án có hạng mục 

bồi thường, giải phóng mặt bằng(22), với khối lượng công việc lớn, trong khi đội 

                                           
(18) Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần; Công trình Đường trung tâm thị trấn Plei Kần; Công trình 

trạm cắt 220kV Pờ Y và các đường dây 220kV đấu nối; Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình 

Phùng đến đường Đào Duy Từ- phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla); Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ 

tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum;… 
(19) Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp Sao Mai; Dự án Đầu tư xây dựng 

Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum; Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, 

phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân; Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần; dự án Đường 

lên cột mốc biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia. 
(20) Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, không thực hiện thu hồi đất, cắm mốc ranh giới mà để người dân tiếp 

tục trồng hoa màu, đến nay khi triển khai dự án, người dân tiếp tục đề nghị bồi thường, hỗ trợ; các hộ dân tự ý xây 

dựng công trình trên đất sau khi có thông báo thu hồi đất nhằm trục lợi kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng mà 

không có biện pháp ngăn ngừa. 
(21) Đối với các dự án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các dự án 98; việc 

giải quyết đơn giá cây trồng, hoa màu và đơn giá vật kiến trúc. 
(22) Thành phố Kon Tum: 28 dự án thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
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ngũ làm công tác bồi thường mỏng, năng lực còn hạn chế và chịu nhiều áp lực 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu của người dân và biến động giá cả của 

thị trường. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan: 

- Công tác tham mưu, theo dõi, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn 

chưa, kịp thời, thống nhất dẫn đến công tác triển khai thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn lúng túng. 

- Công tác phối hợp giữa các Sở ngành, địa phương và đơn vị thực hiện công 

tác bồi thường trong quá trình lập, trình, thẩm định, phê duyệt phương án bồi 

thường, giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ, việc xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc chưa rõ nét (giá đất, vật kiến trúc, cây trồng…); chưa tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo một cách căn cơ, khả thi. 

- Một số chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đề 

xuất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, 

trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nhận 

thức và ý thức chấp hành của một số hộ dân có đất bị thu hồi còn hạn chế. 

- Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, bồi 

thường giải phóng mặt bằng chưa được quan tâm, chưa thường xuyên, chưa tạo sự 

chuyển biến rõ nét về nhận thức ở một số bộ phận nhân dân, nơi Nhà nước thực 

hiện thu hồi đất. Bên cạnh đó, một số địa phương, các tổ chức đoàn thể, tổ chức 

chính trị xã hội chưa quyết liệt, tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền vận 

động người dân đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Công tác lưu trữ, cập nhật hồ sơ địa chính, nguồn gốc sử dụng đất đôi lúc 

chưa kịp thời gây khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc đất... 

- Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị làm công tác bồi thường, 

chính quyền cấp xã chưa chặt chẽ, đồng thuận, đôi lúc thiếu trách nhiệm(23). Chưa 

thấy sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt từ khâu tuyên truyền, vận động, thực hiện 

trình tự các bước lập và phê duyệt phương án bồi thường(24).  

- Công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền chưa thường 

xuyên, chưa quyết liệt trong tháo gỡ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của 

                                           
(23) Các dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. 
(24) Công tác xác minh nguồn gốc đất; thống nhất trong quan điểm tháo gỡ; xử lý các vướng mắc; bất nhất trong quá 

trình triển khai thực hiện;… 
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các dự án. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương có 

liên quan đối với nội dung sau: 

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các huyện thành phố chấp hành 

nghiêm các quy định của pháp luật và địa phương trong công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 

các công trình, dự án đang triển khai. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tập trung vào công tác 

lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.  

- Chỉ đạo rà soát việc thực hiện ủy quyền theo đúng quy định pháp luật và 

tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo quá trình triển khai thực hiện chặt chẽ, 

đồng bộ. 

- Chỉ đạo việc cập nhật kịp thời một số danh mục tài sản và đơn giá vào 

Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng sát với tình hình thực tế, để các đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đồng bộ. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xác định đơn giá các loại cây 

trồng áp dụng cho các đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phù 

hợp với tình hình thực tế và quy định hiện hành. 

- Chỉ đạo việc tăng cường bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 

cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng thu hồi đất để nâng cao chất lượng thu thập hồ sơ, xây dựng phương án, giải 

quyết đơn thư của dự án nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, 

tổng hợp, rà soát và kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề, khó khăn, vướng 

mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh. Đồng thời rà soát, giải quyết các kiến nghị của UBND các huyện thành 

phố (có phụ lục kèm theo). 

2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp 

huyện, kế hoạch định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường và các quy định của 

pháp luật liên quan, đề nghị đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác tham 

mưu quản lý nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai thực 
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hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cập nhật kịp thời các biến 

động về đất đai để phục vụ công tác quản lý đất đai nói chung và công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng nói riêng. 

- Chú trọng trong công tác tham mưu các nội dung liên quan đến danh mục 

dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, chủ động 

phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan để việc rà soát, bổ sung dự 

án đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương, các chủ đầu tư nhằm kịp 

thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải 

quyết kịp thời, đảm bảo các quy định, nhất là các địa phương đang chịu áp lực lớn 

trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.  

3. Đối với các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố: 

- Đề nghị các chủ đầu tư dự án thực hiện đúng quy định về việc thực hiện 

dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai 

thực hiện dự án đầu tư (Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của 

UBND tỉnh).  

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện chủ 

trương của Nhà nước về việc triển khai các dự án đầu tư và công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng; đồng thời có những giải pháp, biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ 

hơn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Rà soát phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng từ khâu thông báo thu 

hồi đất đến phê duyệt phương án cho chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

- Chỉ triển khai thực hiện dự án khi đảm bảo mặt bằng thi công và đẩy nhanh 

tiến độ sớm đưa công trình vào sử dụng. Kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền để tháo 

gỡ những khó khăn vướng mắc đang gặp phải. 

- Các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực 

đất đai, nâng cao trách nhiệm trong công tác đăng ký biến động đất đai, chuyển 

mục đích sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất theo quy định pháp luật. 

- Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện 

việc thu hồi đất, đảm bảo quy định pháp luật; phối hợp với tổ chức Mặt trận, đoàn 

thể trong công tác tuyên truyền, thuyết phục vận động, người có đất bị thu hồi chấp 

hành và bàn giao mặt bằng theo phương án được duyệt. 
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Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành: Tài nguyên và Môi 

trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao 

thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Ban Quản lý các dự án 98; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, BKTNS.  

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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