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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại phiên họp lãnh đạo UBND huyện ngày 22/6/2020 

 

Ngày 22/6/2020, tại phòng họp số 2 - Trụ sở HĐND&UBND huyện Tam 

Dương, Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng chủ trì hội nghị lãnh đạo 

UBND huyện. Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, các cơ 

quan chuyên môn báo cáo, khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, đặc biệt về nội dung một số trường hợp thửa đất thu hồi (trên thực 

địa) hoặc thông tin thửa đất trên giấy tờ không trùng khớp so với thông tin trên 

mảnh trích đo địa chính thu hồi và giao đất đã được nghiệm thu (một thửa được tách 

làm nhiều thửa, các thửa đất đo chưa đúng so với hiện trạng và giấy tờ về QSDĐ, 

loại đất thu hồi khác loại đất trên Mảnh trích đo,...), dẫn đến việc phòng Tài nguyên 

– môi trường chưa thẩm để trình UBND huyện phê duyệt thu hồi đất và phê duyệt 

phương án bồi thường.  

Để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện, trên cơ sở thảo luận UBND 

huyện thống nhất chỉ đạo giải quyết vướng mắc trên như sau: 

- Cho phép chủ đầu tư dự án phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, UBND các xã, thị trấn và đơn vi tư vấn đo vẽ bản đồ lập trích lục thửa đất 

theo đúng hiện trạng sử dụng đất và đúng với giấy tờ về QSDĐ. Căn cứ trích lục 

thửa đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND các xã, thị trấn lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tờ trình thu hồi đất, trình Phòng Tài nguyên & Môi 

trường thẩm định, trình UBND huyện thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường 

theo quy định. 

- Trước khi trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường giao đất để thực 

hiện dự án theo quy định, chủ đầu tư dự án phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, UBND các xã, thị trấn hoàn thiện lại Mảnh trích đo địa chính thu 

hồi và giao đất theo kết quả đã được phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi. 

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh 

Thắng tại phiên họp lãnh đạo UBND huyện ngày 22/6/2020. Yêu cầu các Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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