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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng  

nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách  

pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, 

tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

  

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong 

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND 

tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, 

ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực 

hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 

tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh. 

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ rõ trách nhiệm các phòng, ban, ngành, 

cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Uỷ 

ban nhân dân các xã, thị trấn trong công tác: vận động, tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu 

tư trọng điểm của tỉnh. Tạo mối gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 

ngành với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các Nhà đầu tư trong công tác giải 

phóng mặt bằng; huy động mọi nguồn lực để tổ chức, thực hiện hoàn thành các 

kiến nghị Nghị quyết đề ra. 

2. Yêu cầu 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, 

các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn 

vị, các xã, thị trấn xác định công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện là trách nhiệm của cả 

hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, của 

mỗi cán bộ, đảng viên và của từng người dân; quyết tâm khắc phục triệt để 

những bất cập, tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác lập giá đất cụ thể, thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đã được chỉ ra tại 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo 

sự chuyển biến rõ nét, đột phá; kịp thời xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, 
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vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng 

mặt bằng các dự án đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn 

của địa phương để đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh nói chung, của huyện nói riêng. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 25/02/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 19/5/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế - xã 

hội; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai trong quá trình 

thực hiện dự án đầu tư, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai nhằm phát triển kinh 

tế xã hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 11/11/2022 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và Kế hoạch số 128-KH/HU ngày 01/12/2022 của ban Thường vụ Huyện ủy 

triển khai Chi thị số 16-CT/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai trong quá 

trình thực hiện dự án đầu tư, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai nhằm phát 

triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Nghiên cứu, tổng hợp ý kiến gửi UBND tỉnh để kiến nghị với Trung 

ương hoàn thiện chính sách, pháp luật    

- Triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức lấy ý kiến 

Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết số 671/NQ-

UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết 

số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, trong đó kiến nghị sửa đổi Luật 

Đất đai theo hướng tách thành phần bồi thường, giải phóng mặt bằng thành một 

dự án độc lập; thời gian hoàn thành trước 15/3/2023. Các phòng, ban, ngành tiếp 

tục nghiên cứu, tham mưu UBND huyện tổng hợp các kiến nghị để trình Uỷ ban 

nhân dân tỉnh kiến nghị với Trung ương sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật 

Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới Luật cho phù hợp với thực 

tiễn của địa phương. 

- Nghiên cứu, có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Thông tư 

liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự 

thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án 

giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, trọng tâm là các nội dung liên quan đến 

giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất (K), trình tự thẩm định phương án giá đất cụ 

thể; rút gọn, giảm thời gian thực hiện; quy định bổ sung tiêu chuẩn, định mức, 

danh mục chi phí, nguồn thông tin thu thập văn bản,… để làm căn cứ xác định 

giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư và phương pháp thu nhập phù hợp với 
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tình hình thực tế, quy định của pháp luật; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; 

định giá đất cụ thể; lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể 

thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

- Nghiên cứu, có ý kiến đề nghị sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

3. Triển khai thực hiện quyết liệt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện 

- Các phòng, ban, ngành chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà 

soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật về cơ 

chế, chính sách trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phù hợp với 

thực tiễn của địa phương, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích 

của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người bị thu hồi đất, đồng 

thời phải đảm bảo tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư.  

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản quy 

định về cơ chế, chính sách để áp dụng thực hiện trong công tác thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án theo đúng thẩm quyền được 

giao trong Luật và các văn bản dưới Luật.  

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực 

hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư trọng 

điểm của tỉnh về giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị mới, 

dự án vướng mắc kéo dài nhiều năm; chủ động xem xét, tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh các nội 

dung vượt thẩm quyền. 

- Kịp thời xác định nguyên nhân, xem xét giải quyết, tháo gỡ, khắc phục 

bằng được những tồn tại, khó khăn, hạn chế, bất cập trong công tác lập giá đất 

cụ thể, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các công 

trình, dự án đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa 

phương, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn huyện; thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án lớn có tính chất lan 

toả, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết 

dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm và đơn thư kiến nghị, khiếu 

nại của người dân; tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tạo sự 

chuyển biến rõ nét, đột phá trong công tác này.  

- Các cơ quan chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện 

rà soát Bảng giá đất của tỉnh đã ban hành theo các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, 

đường tỉnh, đường huyện, khu đất có giá trị cao, giá đất biến động lớn, không 

phù hợp với Bảng giá đất của tỉnh và các khu đất, tuyến đường giao thông chưa 

có giá đất trong Bảng giá đất của tỉnh, kịp thời điều tra, khảo sát giá đất thị 

trường, lập phương án đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng 

giá đất bảo đảm phù hợp, đúng quy định, không quá 30% tại các khu vực giáp 
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ranh và mức giá trong khung giá đất theo quy định tại Nghị định số 

96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh rà soát, nghiên cứu, đề xuất Uỷ ban 

nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để khắc phục những hạn chế, khó 

khăn, bất cập tại Phụ lục số 04 và giải quyết đối với một số dự án cụ thể tại Báo 

cáo số 1069/BC-ĐGS ngày 21/11/2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân 

tỉnh; xem xét ban hành văn bản quy định về cân bằng đào, đắp đất đổ thải của 

các dự án để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện, giảm chi phí đầu tư. 

- Huy động các nguồn lực để tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển đất 

huyện; ưu tiên cân đối, bố trí nguồn kinh phí để chủ động thực hiện công tác thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án theo kế hoạch, quy 

hoạch để tạo mặt bằng sạch nhằm thu hút đầu tư; một số khu công nghiệp, khu 

dân cư đã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

- Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường cho Nhân 

dân, nhất là các địa bàn, đối tượng phát sinh nhiều đơn thư hoặc đơn thư vượt 

cấp kéo dài; các địa bàn, đơn vị có các chương trình, dự án phải thực hiện công 

tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến nhiều hộ dân; tập 

trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác 

dân vận, hòa giải, vận động, thuyết phục người dân thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo, chấp hành các văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của các cơ quan có thẩm quyền.  

- Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, 

các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được giao 

thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, bảo đảm về thời hạn giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Tham mưu UBND huyện thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời 

gian và công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực 

hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng 

từng công trình, dự án phải lập kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định từng mốc 

thời gian thực hiện; thống kê số liệu bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đầy đủ thông 

tin; thực hiện kiểm đếm, lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư; tính đúng, tính đủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bị thu hồi đất. 

Thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp đã giải quyết đúng 
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chính sách, được tuyên truyền nhiều lần nhưng cố tình không hợp tác, chây ỳ, 

chống đối, gây khó khăn cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải 

phóng mặt bằng. Đối với các dự án trọng điểm, dự án đầu tư có quy mô lớn, 

nhiều hộ phải di dời nhà cửa cần tham mưu UBND huyện xem xét, bố trí nguồn 

lực đầu tư xây dựng khu tái định cư trước khi quyết định thu hồi đất ở theo quy 

định. 

- Tham mưu UBND huyện tăng cường tổ chức đối thoại với người bị thu 

hồi đất để vận động, tuyên truyền, giải thích, tránh gây bức xúc tập trung đông 

người, khiếu kiện vượt cấp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu 

tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, không để trường hợp đã thu hồi đất nhưng 

tiến độ triển khai dự án chậm gây bức xúc, giảm niềm tin của người dân. Chủ 

động giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu 

UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

- Tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cơ chế 

chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương, đúng quy định của pháp luật. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ làm công tác bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên. Yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, 

viên chức thực hiện nhiệm vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ động 

nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm, đổi mới hình thức, phương pháp làm việc 

hiệu quả. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu, giúp UBND huyện nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai; đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng 

giá đất của tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, quan tâm đến các vị trí khai thác đất đắp, vị trí đổ đất thải; tham mưu 

trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm cấp huyện bảo đảm thời gian, chất lượng. Chủ động tham 

mưu UBND huyện bố trí kinh phí cho công tác chỉnh lý đất đai, bố trí, lựa chọn 

địa điểm cho các dự án tái định cư; thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định 

cư để tạo quỹ đất tái định cư phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng. 

- Chủ động đẩy nhanh tiến độ, thủ tục trình thẩm định giá đất cụ thể. Nâng 

cao năng lực, trình độ của cán bộ thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể đối 

với các dự án trên địa bàn, tạo sự chủ động, hạn chế tình trạng phụ thuộc vào 

đơn vị tư vấn như hiện nay. Phương án giá đất phải căn cứ vào quy mô, tính 

chất, vị trí của từng dự án để xây dựng giá đất cụ thể phù hợp với giá đất phổ 

biến trên thị trường và bảo đảm tương quan với các dự án khác đang thực hiện 

trên địa bàn. 

- Tham mưu UBND huyện kịp thời tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi, bổ 

sung Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới Luật cho phù 

hợp với thực tiễn của địa phương, đúng quy định của pháp luật. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
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- Tham mưu  UBND huyện nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông. 

- Tham mưu UBND huyện kịp thời tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi, bổ 

sung Luật Xây dựng và các văn bản dưới Luật cho phù hợp với thực tiễn của địa 

phương, đúng quy định của pháp luật. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu UBND huyện nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tham mưu UBND huyện kịp thời tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi, bổ 

sung Luật Lâm nghiệp, Luật Trồng trọt và các văn bản dưới Luật cho phù hợp 

với thực tiễn của địa phương, đúng quy định của pháp luật. 

5. Thanh tra huyện 

Tham mưu UBND huyện nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư; thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc, kịp thời xem xét, xử lý giải quyết đơn thư của công dân, giải quyết đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đúng quy trình, thủ tục theo quy định 

của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

6. Đề nghị Đảng uỷ các xã, thị trấn 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng; 

thường xuyên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ tập thể, cá nhân chịu 

trách nhiệm toàn diện về kết quả, tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng 

điểm trên địa bàn. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Chủ động, tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác chỉnh lý, biến 

động đất đai, cập nhật đầy đủ tình hình đất đai, việc cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất theo quy định; thường xuyên kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép công trình, vật 

kiến trúc trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ về chủ trương đầu tư, mục 

tiêu và lợi ích của các dự án mang lại; tăng cường phổ biến, giải thích cặn kẽ để 

người dân hiểu về các cơ chế, chính sách của Nhà nước trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và đồng tình ủng hộ, bàn giao mặt bằng. 

8. Đối với các chủ đầu tư, nhà đầu tư 

- Chủ động phối hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà đầu tư trong công 

tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án; 
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đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khi đã có mặt bằng sạch; chủ động phối hợp, 

đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ, khắc phục kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải 

phóng mặt bằng; có cơ chế thưởng tiến độ đối với các hộ dân bàn giao mặt bằng 

đúng thời gian quy định. 

9. Chế độ khen thưởng và báo cáo 

a) Căn cứ nội dung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 10/12/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch này, các phòng, ban, ngành, Đảng ủy các 

xã, thị trấn và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao 

và theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm 

vụ. Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân và 

người sử dụng đất có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình 

dự án trên địa bàn; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân và 

người sử dụng đất thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình 

dự án trên địa bàn. 

b) Định kỳ 6 tháng, hằng năm (chậm nhất vào 20/6 và ngày 05/12) các cơ 

quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, đề 

xuất xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế 

hoạch này đến UBND huyện (qua Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện) để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, chủ 

đầu tư, nhà đầu tư các dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn 

trương tổ chức thực hiện Kế hoạch này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                      
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH  huyện;  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Đảng ủy; UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu:  VT, TTPTQĐ.                                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 

 


		2023-02-20T14:46:41+0700


		2023-02-20T15:56:31+0700


		2023-02-20T15:56:31+0700


		2023-02-20T15:56:31+0700




