
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
IIUYN DAKRONG Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

SôJ 0  /BC-UBND Dakróng, ngày 20 thanglOnàm 2021 

BAO CÁO 
Mt s ni dung lien quan dn cong tác bôi thu'ô'ng, ho try' 

vã tái dnh cu' trên dja bàn huyn 

Thirc hin Cong van s 2327/SKH-TH ngày 15 tháng 10 näm 2021 cüa Sâ 
K hoch và Du tu v vic tách cong tác GPMB ra khói dçr an dâu tu. Qua trInh 
trin khai thirc hin cong tác GPMB trên dja bàn, UBND huyn Dakrông báo 
cáo mt s ni dung lien quan, ci th nhu sau: 

1. Thy'c tring v thiyc hin cong tác GPMB: 

Trong thyi gian qua ducc s1r quan tam, chi dao  quyt 1it cüa BTV Huyn 
Uy, UBND huyn dä chi dao  các Phông ban chuyên mOn cp huyn phi hqp 
chat chë vOi các Chü du tu, UBND cp xã có lien quan thirc hin t& cOng tác 
GPMB d bàn giao mt bang dung tin d cho don vj thi cOng trin khai dir an. 
Truâc mi dr an lien quan dn giài phóng mt bang IJBND huyn luOn chi dao 
co quan chuyên mon cp huyn thông báo cOng khai các ni dung lien quan cho 
các h gia dinh bj ãnh hiRing hiu rO ch d chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuâc 
d các h dan dng thun, phi hçip t& trong cOng tác GPMB. Trong nhng näm 
vüa qua hAu ht các cong trInh trên dja bàn huyn du duçic bi thung, h trçi 
và bàn giao mt bang cho chü d.0 tu th%rc hin dir an dung tin d d ra. Ci th 
mt s cOng trInh, dir an sau: 

- COng trInh, dir an do Trung uo'ng, tinh và nhà du tu quán l 

+ Cong trInh: Tram  bin áp 220kV Lao Bào và ththng day 220kV Dông 
Ha — Lao Bào do T.p Doàn din lirc Vit Nam lam chü dâu tu. 

+ Cong trInh: ThRing Khe Van (xâ HiRing Hip, huyn Dakrông) di xã 
Hung Linh, huyn Hung Hóa do Si K hoach và Du tu lam chü du tu. 

+ Cong trInh: San tao  mt bang ha thng k' thut trung tam cua khu qu& 
t La Lay do Ban Kinh t tinh lam chü dâu ti!. 

+ Các cOng trInh thüy din tai  huyn: Thüy din Dakrông 5; Thüy din 
Bàn Mâi,... Do nhà du tu lam chU du tu. 

- Các cong trInh, dir an do huyn lam chü Mu ttr: 

Dung lien xà Dakrông — Mo ô — Triu Nguyen — Ba Lông (giai doan 1); 
Dung lien thôn Xa Lang — Chân Rô, xä Dakrông; c so ha tang ciim cong 
nghip thj trn Krông Lang,... 

2. Dánh giá khó khán, vtróng mc và nguyen nhan: 



Trong qua trInh trin khai thc hin cong tác bi thuông, GPMB ben cnh 
nhftng kêt qua dtt duçc, vn con môt s khó khän, vu&ng mc nht djnh, cii th: 

- Cong tác do dac,  ltp h so thu hi dt cOn chm so vâi tin d, vic phi 
hqp giüa các phOng Ban chuyên mon dôi hic cOn chua nhjp nhàng. 

- Vic chuyn di mic dIch sir diving thng sang m1ic dIch khác và trng 
thng thay the phãi tiên hành nhiu buâc, qua nhiu Co quan tü cp huyn dn 
cap tinh d trInh HDND tinh thông qua nên mt nhiu thai gian dä ãnh huông 
không nhO dn tin d thirc hin cOng tác GPMB. 

- Nhtn thüc cüa nguñ dan cOn hin ch, chua am hiu ht v chü truong, 
chInh sách cüa Dâng, Nba ni.rOc v bi thithng, h trçl vâ tái djnh Cu. 

- Giá Mt bi thu&ng theo khung giá Nhà nuàc ban hành cOn th.p so vài giá 
Mt thj truOng; Các quy djnh v bi thu&ng, h trq và tái djnh cu thay di lien tc 
Mn tOi tInh trng so bI, khiu nii cüa ngithi cO Mt bj thu hi qua các dir an hoc 
trong mt dir an nhixng thirc hin thu hi dAt qua nhiu nãm; Kinh phi GPMB 
không duçic b trj kjp th?i, thiu chO dng, vic chi trà kéo dài lam phát sinh 
thc mac, khiu nai. 

- Dan giá bi thithng, h trçi không có ph.n h trcy kinh phi thirc hin 
phong tiic tp quán khi thu hM Mt có lien quan dn m mA, rfrng ma (phong 
tVc).. .Nên dôi lüc cOng tác tuyên tmyn 4n dng nguOri dan dng thun trong 
cong tác giãi phóng m.t bang cOn gp nhiu khó khàn. 

* Nguyen nhân: 

- Mt s6 nha Mu tu chm phi hçp d tin hành hqp dng thirc hin cOng 
tác GPMB và b tn kinh phi thrc hin. 

- Cong tác trin khai do dac,  quy chü thu hi Mt có mt s tru?mg hçp 
quy chü chua dung d6i tixçmg sü diving, loti dAt, din tIch thu hM nên khi trin 
khai thirc hin cOng tác GPMB mitt nhiu thai gian d kim tra, rà soát, diu 
chinh, b sung theo dung thirc t, dung quy djnh dA Anh hithng dn thôi gian, 
tin d thirc hin. 

- Vic quAn i Mt dai ti mt s xA thiu chat chë; vic quy chU, xác djnh 
ngithi sr ditng Mt chisa chInh xác gay ra khiu kin giüa các h dan. 

- Mt s ngu1i dan chixa dng thun cao vâi chü truang, chinh sách cüa 
Nha nuOc v thu hi dAt, bi thung, h trçi GPMB dndn nguäi dan bj Anh 
hu&ng không phi hçip hoc có thai d khOng hçip tác, yêu sách gay khó khän 
trong cong tac tuyên truyn, vn dng. 

- Vic th.m djnh h so, thu tic lien quan dn chuyn di m1ic dIch sir 
diing rung, trng rung thay th i mt s dir an cOn ch.m. 

- Môt S co quan, ban nganh doàn th chixa thirc 5ir vào cuc trong cOng 
tác tuyên truyn, vn dng, giAi thIch, xem cong tác GPMB là nhim vii cUa tO 
chuc lAm nhim vii bi thuông vA cüa nhà Mu tu. 



3. Các giãi pháp dã ban hành hoc tham miru cp có thãm quyên ban 
hành d giãi quyt khó khán, viró'ng mac: 

- D giài quyt mt s vn d cp bach lien quan dn cong tác GPMB 
UBND huyn dâ có nhiu van bàn d xu.t UBND tinh cho chü trrnmg bi 
thuông, h trçi di vâi mt s trung hçp dc bit nhu lien quan dn vn d m 
mA, tam 1mb, phong tiic tp quán cüa ngithi dng bào dan tc thiu s& 

- D to s1r dng b, thng nht trong cong tác GPMB trén dja bàn, 
UBND huyn dA ban hành quy ch phi hqp t chüc thirc hin bM thuô'ng, h 
trçi, tái djnh Cu khi nba nithc thu hi dt trên dja bàn huyn. 

- Tüy theo tInh hInh thirc tê cüa cong trInh, dir an, UBND huyn dA thành 
1p To cong tác GPMB riêng d thirc hin. 

4. Bài h9c kinh nghim rut ra trong qua trInh thuyc hin: 

Trong qua trInh thirc hin cong tác GPMB có th r& ra mt s kinh 
nghim nhu sau: 

- Can xác djnh cong tác GPMB là vic lam khó, phüc ttp ành hithng trirc 
tip dn 1i Ich cüa ngu?i dan do do cn có sçr t.p trung vào cuc quyt lit cüa 
ca h thng chInh trj, trong do cO vai trO lAnh dto cüa các cp Uy Dãng, sir quãn 
1 diu hành cüa chInh quyn, sir vào cuc MTTQ và các t chüc chInh trj - xA 
hi nhm phát huy s11c mnh tng hçip cüa ca h thng chInh trj, to di&u kin 
thun lçii cho vic trin khai mt each dng b, nht quán, kjp th?yi, nMt là trong 
cong tác tuyên truyn vn dng nhân dan. 

- Trong kiêm dm tài san bj ãnh huàng cn phãi chInh xác, day dU, 1p 
phwmg an bi thu0ng kjp thai, diing quy djnh cUa Pháp 1ut, giãi quy& các thAc 
mc cüa ht dan, hay di thoi vói dan mt cách rO rang, thçrc hin dan chü, cong 
b&ng, cong khai, minh b.ch và dung quy djnh cüa pháp 1utt thI sê nhn duçic sir 
üng h cüa nhân dan. 

- Cn tip tVc  d.y mnh cong tác tuyên truyn, vn dng cüa các ban, 
ngành, t chirc doàn th vA dja phucing, di mOi trong cach thüc t chirc, thirc 
hin, tip cn vOi ngithi dan d giâi thIch, 4n dng, thuy& phiic. C.p üy, chInh 
quyn các cp phâi thành l.p Ban chi do, t 4n dng d dam bâo s1r thng 
nht, chat ch trng giai dotn cüa cong trInh, dir an; nm chic tInh hInh tu tuang 
cüa nhân dan, kip th?yi 4n dng, thuyt phiic, giãi thIch nhng diu ma nhân dan 
chua rO. 

- Trong cong tac 4n dng, cn chü tr9ng tInh tiên phong, gucng mu cüa 
can b, dãng viên trong gia dInh thuc din phài giâi phóng mt bang. Tp trung 
4n dng nhftng gia dInh có uy tin, có lçii th trong xA hi, nhäm to hem tin 
cho qun chüng nhân dan noi theo. Nhüng tru&ng hqp dA ducic giâi quyt, tuyên 
tmyn, 4n dng thiu l&n nhixng vn chua tMng nht, to 4n dng phân cOng 
nhüng can b, cOng chüc cO kinh nghim, tip cn và kien trI thuyet phc. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

HU T!CH 

- Di vâi nhU'ng h dan có tranh chp, các doàn th phâi phi hçip dja 
phuxing và các ban, ngành lien quan d giãi thIch, hôa giái; nhting trung hçip 
tách h, nhp khu, chuyn nhiiçing dt trong qua trInh thirc hin dr an thi phi 
hqp tin hành xác minh ciii th d có cor sâ giãi thIch vói trng h dan. 

- Ngoài ra, trong cong tác chi dto thçrc hin giãi phóng mt bang phái có 
tInh quyt lit, dng b và kjp th?ñ vâi sr phân công, phân c.p ciii th& rô rang, 
dung ngu&i, dñng vic; cUng vâi do là sir vào cuc quyt 1it cüa cà h thng 
chInh trj tir tinh, huyn dn thôn, xóm, t dan ph và coi day là mt nhim vçi 
chInh trj trong tam cüa các dorm vj, dja phi..nmg 

5. D xut co' chê chInh sách cho vic tách cong tác GPMB ra khOi diy an: 

Vic tách cong tác GPMB ra khOi d an du tix dã ducic quy djnh cj th ti 
Diu 29 Nghj djnh s 47/2014/ND — CP ngày 15/5/20 14; Diêu 8 Thông tu so 

37/2014/TT — BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B Tài nguyen và MOi trix?mg. Theo 
do, can cir quy mO thu hi d.t d thirc hin dir an du tu, Co quan có thm quyn 
phê duyt dir an du tix có thquy& djnh tách ni dung bi thung, h trg tái 
djnh cu thành tiu dir an riêng và t chüc thrc hin dc lip; thai dim tách ni 
dung bi thung, h trçY tái djnh cix thành tiu di,r an riêng là thii dim xét duyt 
hoc chap thun dir an du tu,... 

- V thuc2n lcri: 

Vic bi thung, h trçi GPMB là vn d phüc tap, nhy cam. Nu tách 
vic bi ththng, h trçl, GPMB thành dr an dc 1p tai  thai dim truâc khi quy& 
djnh chü truong du tu së to thunli d trin khai d1r an ngay sau khi CO quy& 
djnh Mu tu. 

- V khó khàn. 

Vic tách bi thu?ng, h trçl GPMB thành tiu d%r an riêng d b trI vOn 
Mu tu cOng có th s Mn dn vic bi thLr&ng, h trçl, tái djnh cix GPMB xong 
không dO ngun hrc thirc hin dir an vi khOng nh.n bit duçic tng th nhu cu 
ngun 1irc hoc dir an khOng duqc phê duyt Mn dn tInh trng "dir an treo", 
lang phi ngun 1irc và d gay büc xOc trong Nhân dan. 

Vy, UBND huyn Dakrông báo cao mt so ni dung lien quan den cong 
tac bi thithng, h trq d So K hoch và Du tix xem xét tng hçrp./.i  

Noi nhçln: 
- Sâ Ké hoach và Dâu ttr; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- CVP, các PVP HDND&UBND huyn; 
- Ltru VT, CV TNMT. 
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