
UBND HUYỆN TỨ KỲ
HỘI ĐỒNG GPMB 

Số:          /KH-HĐGPMB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày          tháng 5  năm 2022

 KÕ HO¹CH
Giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng 

tuyến tránh đường tỉnh 392, huyện Tứ Kỳ

Dự án xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 392, huyện Tứ Kỳ, đã được Hội đồng 
nhân dân huyện Tứ Kỳ, khóa XX, kỳ họp thứ 4 quyết định Chủ trương đầu tư tại 
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 392, 
huyện Tứ Kỳ (gọi tắt là Hội đồng GPMB huyện).

Hội đồng GPMB huyện xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng, cụ thể 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích
- Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự 

án xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 392, huyện Tứ Kỳ theo đúng tiến độ công 
trình trọng điểm huyện Tứ Kỳ.

- Có mặt bằng sạch bàn giao cho Chủ đầu tư.
2. Yêu cầu
- Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo công khai, công 

bằng, dân chủ, chính xác, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá 
nhân và đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

- Công tác lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng phải 
đảm bảo đúng trình tự, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; sẵn sàng 
cho việc cưỡng chế nếu cần thiết.

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ vào cuộc 
quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể và sự chung tay của nhân dân (đảm bảo sự phối, kết hợp 
đồng bộ giữa các cấp, ngành có liên quan để thực hiện hiệu quả, kịp thời, đúng 
tiến độ, giữ vững ổn định tình hình của nhân dân địa phương).

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.
1. Căn cứ tổ chức thực hiện:
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai năm 2013’
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Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện 
Tứ Kỳ về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự 
án trên địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện 
Tứ Kỳ về triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 
392, huyện Tứ Kỳ.

2. Tiến độ, nhiệm vụ và phân công thực hiện:
2.1. Thời gian trong tháng 5 - 8 năm 2022: 
- Phòng TN&MT tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng GPMB huyện 

văn bản thực hiện các nội dung sau:
+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác GPMB.
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng, thành lập tổ công 

tác giúp việc, chuẩn bị các biểu mẫu cần thiết theo quy định như bản kê khai 
việc sử dụng đất; bảng xác định nguồn gốc sử dụng đất; biên bản kiểm kê, kiểm 
đếm; phương án bồi thường, hỗ trợ ...

+ Họp Hội đồng GPMB huyện, để phân công nhiệm vụ, triển khai Kế 
hoạch GPMB, thành lập Tổ công tác GPMB huyện. Hội nghị có mời cán bộ chủ 
chốt Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Tứ Kỳ, xã Minh Đức, xã Văn Tố, cán bộ 
chuyên môn cấp xã.

- Trong khi chờ hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi được chính thức phê 
duyệt (dự kiến 12/8/2022), để đảm bảo tiến độ của Dự án thì Đơn vị Tư vấn đo 
đạc phối hợp với Tư vấn lập Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và UBND cấp xã, 
phòng TN&MT lập Dự thảo bản đồ trích đo GPMB.

+ Cán bộ địa chính xã, phối hợp với Tổ công tác của xã, Tổ công tác của 
huyện, căn cứ Hồ sơ địa chính của xã và Dự thảo bản đồ trích đo GPMB, xác 
định nguồn gốc sử dụng đất, chủ sử dụng đất, loại đất, diện tích, số nhân khẩu, 
diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, xác định các trường hợp được bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Tổ công tác của huyện phối hợp với UBND xã Minh Đức xác định 
nguyện vọng tái định cư của các hộ dân (nếu có).

- Tổ công tác của huyện phối hợp với Chủ đầu tư, phòng KT&HT và các 
bên liên quan để lập hồ sơ, thủ tục (quy hoạch, đo đạc GPMB, xây dựng cơ bản 
...) đối với khu đất tái định cư (nếu có).

- Phòng NN&PTNT phối hợp với Hội đồng GPMB huyện về việc di 
chuyển trạm bơm xã Minh Đức.

2.2. Thời gian tiếp đến tháng 10 năm 2022: 
- Sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi được chính thức phê duyệt, Tư vấn đo 

đạc lập bản đồ trích đo GPMB hoàn thiện hồ sơ, trình Sở TN phê duyệt theo quy định.
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- Tư vấn cắm cọc GPMB cắm cọc GPMB ngoài thực địa.
- Phòng TN&MT tham mưu cho UBND huyện ban hành thông báo thu 

hồi đất (nội dung thông báo thu hồi đất phải nêu rõ lý do thu hồi, diện tích, vị trí 
đất thu hồi, kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm ...).

- Phòng TN&MT phối hợp với UBND xã Minh Đức tham mưu UBND 
huyện trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp, đất ở.

- Hội đồng GPMB huyện, tổ công tác của huyện:
+ Phối hợp với UBND các xã họp phổ biến chủ trương thu hồi đất làm 

đường đến Lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND cấp xã, Bí thư chi 
bộ, trưởng thôn đảng viên nơi có đất thu hồi.

Mục đích họp để lực lượng Đảng viên, cán bộ nòng cốt của địa phương 
nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 392, 
huyện Tứ Kỳ, từ đó thấy rõ sự cần thiết của công tác GPMB thực hiện Dự án.

+ Phối hợp với UBND cấp xã họp phổ biến thông báo thu hồi đất đến toàn 
thể tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực có đất thu hồi (việc họp phổ biến 
thông báo thu hồi đất phải được lập thành biên bản). 

+ Phối hợp với UBND cấp xã tiếp nhận cọc mốc GPMB ngoài thực địa.
+ Ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị có công trình thiết yếu phải di 

chuyển các công trình ra khỏi phạm vi GPMB.
- UBND cấp xã: Thông báo thu hồi đất trên phương tiện thông tin đại 

chúng, niêm yết thông báo thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa 
điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi, gửi thông báo thu hồi 
đất được đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi (việc gửi Thông 
báo thu hồi đất phải được biên bản giao nhận, hộ dân ký xác nhận đã nhận 
Thông báo thu hồi đất, trường hợp người dân không ký thì phải có xác nhận của 
đại diện MTTQ thôn). UBND cấp xã thông báo rõ, kể từ thời điểm công khai 
thông báo thu hồi đất, người có đất thu hồi không được xây dựng mới nhà ở, 
công trình, trồng cây lâu năm và các hình thức khác nhằm trục lợi trên đất bị thu 
hồi. Mọi công trình phát sinh sau khi có thông báo thu hồi đều không được bồi 
thường, hỗ trợ.

- Tổ công tác của xã, cán bộ địa chính xã:
+ Căn cứ Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được duyệt, trích đo 

được duyệt, rà soát lại và hoàn thiện nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân 
thuộc diện thu hồi đất.

+ Phối hợp với UBND xã kiểm kê, kiểm đếm, để lập Phương án bồi 
thường, hỗ trợ.

* Đến hết tháng 10/2022 phấn đấu cơ bản xác định xong nguồn gốc 
sử dụng đất của các hộ dân thuộc phạm vi GPMB, tổ chức kiểm kê, kiểm 
đếm lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ có đất LUC.

2.3. Thời gian tiếp đến hết tháng 11/2022.
Hội đồng GPMB huyện, Tổ công tác GPMB của huyện: 
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- Hoàn thiện Hồ sơ trình duyệt đối với đất LUC.
- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với đất LUC.
* Đến hết tháng 11/2022 phấn đấu GPMB xong đất LUC.
- Tính toán, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất LNQ và đất ở 

(nếu có).
2.4. Thời gian tiếp đến hết tháng 12/2022.
Hội đồng GPMB huyện, Tổ công tác GPMB của huyện: 
- Hoàn thiện Hồ sơ trình duyệt đối với đất LNQ, đất ONT.
- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với đất LNQ, đất ONT.
Giải quyết các tồn tại, vướng mắc còn lại đối với việc bồi thường, hỗ trợ 

cho các hộ dân (nếu có).
* Đến hết tháng 12/2022 phấn đấu GPMB xong toàn bộ đất còn lại.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Thủ trưởng các phòng ban chức năng liên quan của huyện; các thành 

viên của Hội đồng GPMB; thành viên tổ công tác, căn cứ phân công nhiệm vụ, 
căn cứ kế hoạch trên, chủ động triển khai công việc có hiệu quả, đúng tiến độ và 
đảm bảo các quy định của Nhà nước.

- Chủ tịch UBND thị trấn Tứ Kỳ, UBND xã Văn Tố, UBND xã Minh 
Đức có trách nhiệm triển khai kế hoạch và phối hợp kịp thời với các bên liên 
quan để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

- Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn vướng mắc cần phải kịp thời 
báo cáo Lãnh đạo Hội đồng GPMB huyện, Lãnh đạo UBND huyện để xin ý kiến 
chỉ đạo và tháo gỡ. 

Khi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tứ Kỳ hoạt động thì Hội 
đồng GPMB huyện có thể chuyển giao việc thực hiện GPMB cho Ban theo đúng 
chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Trên đây là Kế hoạch giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến tránh 
đường tỉnh 392, huyện Tứ Kỳ, đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: thị trấn 
Tứ Kỳ, xã Văn Tố, xã Minh Đức, Thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc 
thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên HĐGPMB, tổ công tác ;
- Đảng uỷ, UBND: TT Tứ Kỳ, xã Văn Tố; xã Minh Đức;            
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Lưu: VT, Hội đồng.

TM. HỘI ĐỒNG GPMB HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Đào Văn Soái
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