
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-TNMT 

V/v thực hiện thu hồi đất theo 

quy định của pháp luật   

Tam Dương, ngày     tháng     năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện; 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 764/STNMT-QLĐĐ ngày 30/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường V/v thực hiện thông báo thu hồi đất theo đúng quy định 

của pháp luật. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Về ban hành kế hoạch thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

- Trên cơ sở dự án đầu tư được phê duyệt, các điều kiện để triển khai dự 

án (nguồn vốn, kế hoạch sử dụng đất,...), Chủ đầu tư dự án có văn bản đề nghị 

triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kèm theo các hồ 

sơ liên quan đến dự án gửi Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương để triển khai 

công tác bồi thường, GPMB theo quy định (Văn bản nêu rõ cam kết nguồn vốn, 

tổng số kinh phí để GPMB, cử thành viên tham gia tổ chức bồi thường, GPMB). 

- Giao Ban QLDA ĐTXD huyện (cơ quan thường trực của Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư theo chức năng, nhiệm vụ quy định) tham mưu UBND 

huyện thành lập ngay Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo từng dự án để 

làm cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thủ tục thu hồi, bồi 

thường GPMB, tái định cư. 

- Trên cơ sở đề nghị của Chủ đầu tư dự án, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, GPMB rà soát các điều kiện thu hồi đất (các văn bản chấp thuận thu hồi 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng, kế hoạch sử dụng đất; diện tích được 

phép thu hồi, chuyển mục đích,...; vị trí khu đất, dự kiến thời gian điều tra, khảo 

sát, đo đạc, kiểm đếm, kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư tổng hợp bằng 

văn bản kèm theo hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu 

UBND huyện ban hành Kế hoạch thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành kế 

hoạch thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định của pháp luật 



trước khi trình UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia 

đình, cá nhân có đất bị thu hồi. 

2. Về thông báo thu hồi đất 

Trên cơ sở kế hoạch thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã nơi 

có đất thu hồi quy chủ, tổng hợp bằng văn bản kèm theo hồ sơ liên quan gửi 

Phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, tham mưu UBND huyện ban 

hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi. 

Trong quá trình điều tra, khảo sát, kiểm đếm phát hiện có sai sót thông tin 

trong thông báo thu hồi đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB có trách 

nhiệm tổng hợp báo cáo ngay bằng văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi 

trường để tham mưu UBND huyện điều chỉnh trước khi hoàn thiện biên bản 

kiểm đếm. 

3. Về quyết định thu hồi đất 

Yêu cầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB chỉ được lập, trình 

thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, GPMB, tái định cư, thu hồi đất đối 

với các trường hợp đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật, 

đặc biệt rà soát, quy chủ chính xác chủ sử dụng đất, số tờ, thửa đất; đảm bảo khi 

trình UBND huyện quyết định thu hồi đất phải đảm bảo người có đất thu hồi 

nhận được thông báo thu hồi đất trước ít nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp 

và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp (trừ trường hợp người có đất bị thu hồi 

đề nghị thu hồi trước thời hạn). 

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng 

Tài chính – Kế hoạch và các phòng, ban liên quan thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư trình UBND huyện quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường và thu hồi đất trong cùng một ngày. 

Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chủ đầu tư dự 

án, các đơn vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất đúng quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH-TT (đăng tải lên công thông tin điện tử 

huyện); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Công Hòa 
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