
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
HUYEN CAM LO Dc Jp - Tir do - Hinh phác 

S: /BC-UBND Cam Ló, ngày 18 tháng 10 nám 2021 

BAO CÁO 
Mt s vn d lien quan den vic thyc hin cong tác bôi thu*ng, ho trq, tãi d!nh 
cir các dir an do Trung Irong, dja phtrong quãn 1 trên da bàn huyn Cam L 

Thirc hin Cong van s 2327/SKH-TH ngày 15/10/2021 cüa So Kê hoch 
và Dâu tu Quàng Trj ye vic tách cong tác giái phóng mt bang ra khOi dir an 
dâu tu, can cir qua trInh triên khai thirc hin cong tác GPMB trên dja bàn, 
UBND huyn báo cáo mt so van dê lien quan nhu sau: 

1. Thiyc trang ye vic thy'c hin cong tác GPMB: 

- Các cong trInh dr an do Trung ucing, tinh, các ngành quãn 1: 

+ Di,r an Duàng cao tc Cam L - La San: Dir an do Ban Quãn 12 di.r an 
diiàrng HCM lam chü dâu tu, S GTVT lam chü dâu tu' htng rn1ic GPMB. 

+ Di,r an dithng giao thông lien huyn Gio Linh - Cam L: Dir an do Sy 
Kê hoach và Dâu tu lam chü dâu tu (Ban QLDA DTXD các cOng trInh giao 
thông tinh ducc üy quyên lam quân 1,2 dir an), UBND huyn du'gc UBND tinh 
giao lam chü dâu tu hang mi1c GPMB. 

+ Các di:r an din: Dung din 500KV Quáng Trich - Doe SOi, du'mg 
din 220KV Dông Ha - Lao Báo, dithng din 110KV. Cac dir an nay do Ban 
QLDA các cOng trInh din mien Trung, Ban lu'i din mien Trung lam Chü dâu 
tu' và UBND huyn thirc hin cOng tác giài phóng m.t bang. 

- Mt s cOng trInh dir an do huyn quàn 1: 

Dung giao thông lien xâ Cam Hiu - Thj trân Cam L; Kênh tiêu (ing 
Nam Hung - Nghia Hy; Các di,r an xây dirng Ca s& h tang, chinh trang khu dan 
cu dê dâu giá QSD dat và mt sO cong trInh di.r an khác. 

- Dánh giá chung: Trong thui gian qua, cong tác giái phóng mt bang d 
xây drng các cOng trInh, dir an trén dja bàn huyn Cam L ca bàn duçic thirc 
hin tOt, ding quy djnh cüa pháp lut, dam báo tiên d thi cong xây dimg các 
cong trInh, dc bit là các cong trInh tr9ng diem ci.1a Quôc gia, cia tinh, cüa 
huyn nhu Di.thng Cao tôc Cam Lô - La San, duô'ng din 220KV, du'ng din 
500kv, duing giao thông lien huyn Gio Linh - Cam L, dung giao thông lien 
xâ Cam Hiêu - Thj trân,... 

2. Danh giá khó khän vtróng mac, nguyen nhãn: 

Ben cnh nhQ'ng kt qua dt du'gc, vn con rnt s khó khàn, vu'ó'ng mc 
trong qua trInh thirc hin cong tác giãi phóng mt bang: 

1 



- Cong tác xác minh ngun g6c sü ding dt, h gia dInh trrc tip san 
xuât nông nghip cUa mt s dja phucing cèn chm, con nhiêu sai sot dn den 
kéo dài thii gian thuc hin cong tác GPMB, lam chm tiên d thirc hin dr an, 
cong trinh, nguyen nhân chü yêu: Cong tác quãn l nhà nric ye dat dai cUa mt 
so dja phuong van cOn hn chê, chua thirc hin tot cong tác cOng bô, tuyên 
truyên va thrc hin quy hoch, ke hoach  si~ ding dat; Vic do dc quy chü sir 
dicing dat, 1p ho so thu hOi dat mt so dir an, cong trInh cOn chm, cOn sai sot, 
d.c bit làdôi vâi dat nông nghip, nguyen nhân do qua trInh mua ban không 
sang ten dôi chO, chü sir ding dat a nhiêu dja phuong khác nhau nên khó khän 
trong vic xác djnh dôi tuqng trirc tiêp san xuât nông nghip. 

- Cong tác b trI tái djnh Cu mt s dir an chm, do không có dr an tái 
djnh cu tp trung ho.c cO thI qua trinh xây dmg dông thai vâi qua trInh thçrc 
hin di,r an nên chm bàn giao tái djnh Cu, các h gia dInh kéo dài thyi gian bàn 
giao mt bang, lam chm tiên d thurc hin dur an. 

- Vic xác djnh giá dt ci th d tInh tin bi thumg h trçl khi có sur 
chênh 1ch vâi bang giá dat cüa UBND tinh phâi thuê don vj tux van thirc hin, 
trInh các S& Tài chInh (Co quan thu&ng trrc Hi dông djnh giá dat tinh), S& Tài 
nguyen và Môi trumg thâm djnh, UBND tinh phê duyt nên mat rat nhiêu thai 
gian, mt sO cOng trInh phài diêu chinh chmg thu nhiêu lan, t1r 2 - 3 tháng mâi 
có Quyêt djnh phé duyt giá dat the cüa UBND tinh, dan den tiên d GPMB 
chm. 

- Vic chuyên dôi m1uc dIch si ding rmg, trOng thug thay the dôi vâi dat 
trông rung san xuât phâi qua nhiêu co quan, don vj diêu tra, nhiêu Sâ, ngành 
thâm djnh; TrInh Hi dông nhân dan tinh thông qua nên mat nhiêu thai gian d 
dü diêu kin phé duyt phuong an bOi thuO'ng hO trçY (Theo quy djnh thI phãi 
thirc hin chuyên dôi muic dIch sü dung r0ng tri.ràc khi thu hOi dat), ãnh hur&ng 
vic kiem ke, áp gia bOi thithng, h trg GPMB. 

- Giá cá thj truxang bin dng Ian, theo chiu htrang tang lien t11c lam giá 
thành xay dirng tang nhanh, trong khi do giá bOi thixang nba cüa, tài san vt kien 
trOc, cay côi hoa màu xây durng chua duxçc dieu chinh kjp thai dan den vic mt 
b phn nguäi dan không dOng thun trong giá cã bôi thtthng, hO trq. Mc dO 
don già bOi thu&ng ye dat dã timg buac thurc hin theo giá cii the (giathj 
trirang), tuy nhien do giá dat thj truxang bien dng tang rat l&n, dc bit là dat & 
nên giá dat ci the khOng tim cn duçc giáthj trix&ng nên nhiêu h gia dInh, Ca 
nhan khOng dông tInh don gia bOi thu?mg ho trg ye dat. 

- H thng pháp lut dt dai cOn phuc t.p, co ché chInh sách và giá bi 
thithng, h tr giâi phóng mt bang thuang hay thay dOi; Quy djnh GPMB phài 
thrc hin nhieu buOc, nhieu thO t1jc và thôi gian dài nên cOng tác GPMB chm 
so vâi tin d thirc hin cOng trinh. 

- Nhn thüc cOa mt b phn can b, nhân dan v GPMB chua cao, dn 
dn tInh trng lcii ding vic GPMB d triuc lçii ca nhân, gay khó khän cho vic 
bOi thuang, hO trq, triên khai thi cOng các cOng trInh. Nhiêu dôi tung khi dâ 
duçrc áp ding day dO các chInh sách, dâ duqc van dng thuyet phic nhung van 
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c tInh chng di, không chp hành vic thu hM dt cüng nhu phuang an bi 
thrnmg. 

- Vic tuyên truyn chInh sách pháp 1ut v dt dai, chInh sách bi 
thithng, ho trçY khi Nhà rnthc thu hôi dat chua tiên hành thu'ng xuyên, sãu rng. 
Hcin ncta chInh sách bôi thuông 1i thu?mg xuyên thay doi, dan den vic ngui 
dan không näm rö chInh sách bôi thurng. Mt trn, các to chi.rc chInh trj - xã hi 
cüa mt so dja phuang chua thirc si.r quan tam den cOng tác vn dng, tuyên 
trong cong tác giài phóng mt bang; hoc si7r phôi hçip, each thtrc, phuang pháp 
vn dng chua dt hiu qua, dan den không có sir dông thun cüa các h gia 
dInh, cá nhân bj ành huing. 

- Môt s chü du tu chua chñ dng tIch crc phôi hçp vâi chInh quyên dja 
phucmg, coi cong tác GPMB là trách nhim cüa chInh quyên dja phu'Gng. 

3. Các giãi pháp dã ban hành: 

- D thun lvi cho cong tác GPMB, UBND huyn dã thành 1p BCD 
GPMB huyn vói các thành phân gOm lânh do HDND, UBND, UBMT huyn, 
BI thu Dãng üy, CT.UBND các xã, thj trân, các phông, ban chuyên mon lien 
quan nhäm huy dng cá h thông chInh trj tham gia vào cong tác GPMB. 

- Trong qua trInh trin khai thçrc hiên, UBND huyn dà d xuât tinh chi 
dao, huó'ng dn rnt sO truông hçip vung mac trong cOng tác GPMB nhu van dê 
thu hôi dat, giá dat ciii the, chInh sách ho try khác, di di mO ma, chInh sách tái 
djnh cu... qua do to thun lvi cho cong tác GPMB trên dja bàn. 

4. Bài h9c kinh nghim: 

- Cn có s1r tp trung vào cuc quyt lit cüa Ca h thng chInh trj, trong 
do có vai trô lãnh dao cüa các cap üy Dãng, sir quân 1)2 dieuhành cüa chInh 
quyn, sir vào cuc MTTQ và các tO chirc chInh trj - xä hi nhãm phát huy strc 
manh tng hçp cüa câ h thng chInh trj, to diêu kin thun 'v cho vic triên 
khai mt cách dng b, nht quan, kjp thôi, nhât là trong cOng tac tuyên truyên 
vn dng nhân dan. 

- D to lông tin cüa nhân dan trong vic thu hi dAt, bi thung giâi 
phóng rnt bang, huyn tang cung kiêm tra, rà soát và xü 1)2 nghiêm các vi 
phm. Dông thai, giái quyêt thöa dang, kjp thai cac tru'ô'ng hvp  khiêu ni, tO cao 
dê dam bão an ninh nOng thOn, trât tu an toàn xä hi. 

Ben cnh dO, ngän ch.n kjp thOi các trithng hp lan chiêm dat dai, xây 
dung, tao lap trai phep tal san trên dat nhàm muc dich truc loi khi Nha nuoc thu 
hôi dat; thirc hin nghiem vic cuOiig che kiêm dern, cu'O'ng che thu hOi dat và 
bào v thi cOng dOi vi các tru'ng hgp cO tInh chOng dOi, khOng chap hành 
Quyêt djnh thu hOi dat cüa c quan Nba rnthc có tham quyên. 

- Tang cuO'ng trách nhim cüa chInh quyn; trách nhim cüa nguäi dirng 
dAu cAp üy, chInh quyn dja phuang; tIch cçrc cái cách thu tiic hành chInh, darn 
bào dan chü, cOng khai, minh btch. Quan tam den cOng tác chuyên dOi nghe, 
giài quyet vic lam cho ngthi lao dng trong din phái thu hôi dat. 
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5. Be xuãt co ché, chInh sách cho vic tách cong tác GPMB ra khói diy 
an dan tu': 

- Thun lo'i: 

+ Vic tách cong tác GPMB ra khOi dirán dâu tu sê t?o  thun 1çi dé triên 
khai dic an. Day là rnt giái pháp quan tr9ng dê khac phiic six chm trê trong vic 
thirc hin các d? an dâu tu cOng trong giai don tói. 

+ Vic tách nay nu giao cho dja phuo'ng thirc hin sê lam tang trách 
nhim, không con tInh tr1ng dun day giu'a vic chm giái ngân do tiên hành dâu 
tu hay do GPMB. 

+ Các Co ch chInh sách giái phóng mt bng së du'çc áp ding linh hott 
ngay ti'r dâu, không phãi phát sinh trong qua trInh thirc hin dir an dâu tu'. 

- Khó khán: 

+ Vic GPMB có th thirc hin theo quy hoch dLrçYc duyt yà ti thai 
diem truOc khi quyêt djnh chü tru'o'ng dâu tu. Tuy nhiên, nguOn hrc dê thirc hin 
GPMB rat Rn, nêu tách riêng cong tác GPMB dê bô trI vOn dâu tu cOng thI can 
có diêu kin ci the, có si,r can dôi von phü hp'p, chü dng chuân bj kê hoch dâu 
tu dOng b dê không lang phi qu9 dat sau khi giái phóng. Ben cnh do, vic thtrc 
hiên GPMB trtroc khi thuc hiên du an dâu tu së dn den viec Co 511 sal lênh giQ'a 
ho so thu hOi dat, giao dat vi ho so thiêt kê k9 thutt dir an sau khi phê duyt 
hoc diêu chinh, bô sung dê thirc hin d1r an. 

+ Nêu tách riêng cOng tác nay dê bô trI von dâu tu' cOng có the së dn den 
Vic bôi thuông, h trçl, tái djnh Cu, giái phóng mt bang xong không dü nguOn 
lirc dê thirc hin dr an vi khôngnhIn duqc tong the nhu câu nguôn lrc, hoc dir 
an không duçic phé duyt, dan den tInh tr1ng "dir an treo", lang phi nguôn lirc và 
d gay birc xc trong nhân dan. 

+ DM vth CáC dir an tr9ng dim có quy mô ló'n, trung hçip khâu GPMB 
duac tách thành mt dir an riêng vâ giao Cho dja phuong thrc hin, nêu không 
xem xét có cochê h trcy von thirc hin GPMB thi së Rho khãn cho các dja 
phuo'ng có nguOn thu ngân sách thâp, không can dOi duqc nguOn. 

- Dé xuátphircmg an.' 

+ Di vth các dir an tr9ng dim, quy mO lan, nht là cac dir an ye giao 
thông thI nén tach cong tac GPMB ra khöi dix an dâu tu. 

+ Di vâi các dir an nhO, tInh cht don gián thI khOng cn thit phãi tách 
ra khOi du an dâu tu. 

- D xuá't cci ch chInh sách: 

Vic tách hay không tách thI dim ct yu nhtt d day nhanh cOng tác 
GPMB là vic xác djnh m1rc giá bOi thuô'ng, h trçl hçvp 1)2 vera darn bâo quyên 
và lçi Ich hçip phap cüa ngui có dat bj thu hôi cQng nhu cüa chü dâu tu dr an. 
VI vy d day nhanh tiên d GPMB, can quan tam mt sO ni dung sau: 
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TM. UY BAN NHAN DA 
KT. CHU TI 
PHO 

- Cn süa di, b sung Luât dt dai d diu chinh quy djnh và hInh thirc 
ye bang và khung giá dat hqp 1 d xác djnh giá dat trong bôi thtthng GPMB khi 
thirc hin các di,r an. Can thiêt phân cap mtnh cho dja phuong trong vic djnh 
giá dat bôi thix&ng, ho trg dé phü hç'p vOi tInh hInh thirc tiên tai  dja phixong do. 

- TInh toán hqp l phuong an chuyn di dtt dai, phãi quan tam dn lçii 
Ich hài hôa cüa ben nhn duçic dat và ben bj thu hôi dat. Lam sao dé ngithi dan 
cam thây duçic thu hôi dat chir không phài là bj thu hôi dat, tirc là giá dat cüa 
ngithi dang sü dung dat nhn duçic d h9 dông thun vâi giá ma nhà nuâc thu 
hôi và sam bàn giao mt bang. 

- Trong chInh sách GPMB dã có nêu vn d h trçY bô sung nhu h trçi 
vic lam, dy nghê,... Tuy nhiên.ân c1i the hóa hon nci'a và san sang cam két 
khi thu hôi dat dê ngi.thi dan yen m và dông thun khi bàn giao dat cüa mInh 
cho doanh nghip, nhà nuâc thirc hin dir an, dé nguai dan có the yen tam khi 
chuyên dôi nghê nghip, on djnh d?yi s6ng. 

- Kjp thai rà soát, b sung diu chinh các quy djnh co ch& chInh sách v 
bôi thi.rang, h trçl, tái djnh Cu dam báo dung quy djnh cüa pháp 1ut; giám hoc 
rUt ngän thai gian khi thirc hin các thU titc lien quan den cong tác giâi phóng 
m,t bang (Chuyên dôi milc dIch 5ir dung thng, thâm djnh phê duyt giá dat 
the dê tInh tiên bOi thuO'ng h trçl, giao dat thirc hin các cOng trInh,...). 

Vty, UBND huyn báo cáo mt s vn dé lien quan nhu trén dê Sâ K 
hoch và Du tu duçic biêt, xem xét tong hqp, báo cáo UBND tinh./. 

Noinhân: 
- Sâ KH&DT; 
- CT, PCI UBND huyn; 
- Phông TN&MT, Ban QLDA DTXD&PTQf) huyn; 
-Lu'u: VT.  

in Hoài Linh 

5 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

		2021-10-19T14:05:20+0700


		2021-10-19T14:05:20+0700




