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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:          /BC- UBND 

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

TP. Hải Dương, ngày      tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Về Kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các vị trí còn tồn tại, vướng 
mắc đối với 02 Dự án Khu Du lịch - Sinh thái -Dịch vụ thành phố và Dự án Khu 

Thương mại - Du lịch - Văn hóa và đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương.

Thực hiện Thông báo số 08/TB-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh 
Hải Dương về Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 
2022 (Lần 3) về khó khăn, vướng mắc tại Dự án Khu Du lịch - Sinh thái - Dịch 
vụ thành phố Hải Dương và Dự án đầu tư xây dựng Khu Thương mại - Du lịch - 
Văn hóa và đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương. UBND thành phố xây 
dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc thực hiện, cụ thể như sau: 

A. DỰ ÁN KHU DU LỊCH – SINH THÁI – DỊCH VỤ THÀNH PHỐ 
HẢI DƯƠNG

I. Hồ sơ pháp lý: 

Ngày 14/5/2004 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 466/QĐ-TTg về 
việc thu hồi và bàn giao đất để đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành 
phố Hải Dương và Khu Du lịch – Sinh thái – Dịch vụ thành phố Hải Dương 
(thay thế Quyết định số 802/QĐ-TTg ngày 17/9/2002 trước đó).

II. Các nội dung còn tồn tại, vướng mắc: 

1. Các Nút giao thông đấu nối với đường Lê Thanh Nghị:

- Nút số 1: Còn lại hộ ông Đỗ Văn Tiềm (Hưng) số nhà 395 Lê Thanh 
Nghị không phối hợp cho kiểm đếm

- Nút số 3: Còn lại hộ bà Nguyễn Thị Giá số nhà 593 Lê Thanh Nghị đã 
phối hợp cho kiểm đếm.

UBND thành phố đã có Tờ trình số 243/TTr-UBND ngày 21/7/2021, Báo 
cáo thuyết minh số 400/BC-UBND ngày 28/7/2021 trình UBND tỉnh, các sở 
ngành phê duyệt đơn giá bồi thường đất ở và đơn giá thu tiền sử dụng đất khi 
giao đất tái định cư nhưng đến nay chưa được UBND tỉnh phê duyệt.  

2. Tại đường Thanh Niên:

- Trường hợp 3 mẹ con bà Dịu (gồm bà Nguyễn Thị Dịu, Phạm Thị Hoa, 
Phạm Thị Huế): Đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tại 
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Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 18/10/2006 (đợt 7).Nhưng các hộ không 
đồng ý đối với diện tích đất được công nhận là đất ở nên đã nhiều lần làm đơn 
kiến nghị, khiếu nại được Chủ tịch UBND thành phố ban hành các Quyết định 
giải quyết khiếu nại (lần 1) tại các Quyết định số Quyết định số 5965/QĐ-
UBND; Quyết định số 5966/QĐ-UBND; Quyết định số 5967/QĐ-UBND ngày 
30/12/2019 nhưng các hộ không đồng tình tiếp tục có đơn khiếu lại kết quả giải 
quyết khiếu nại lần 1.

Ngày 28/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 
3147/QĐ-UBND; Quyết định số 3149/QĐ-UBND; Quyết định số 3151/QĐ-
UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dịu, bà Phạm Thị 
Hoa và bà Phạm Thị Huế có cùng địa chỉ tại số 288, đường Thanh Niên, phường 
Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương.

 Thực hiện các Quyết định số: 3147/QĐ-UBND; Quyết định số 3149/QĐ-
UBND; Quyết định số 3151/QĐ-UBND, ngày 28/10/2021 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Hải Dương, trong đó công nhận toàn bộ diện tích của 03 hộ đang sử dụng là 
đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2003; giao UBND thành phố chỉ đạo 
lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ cho 03 hộ, trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt đảm bảo đúng quy định.

UBND thành phố đã có Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 08/9/2022, Báo 
cáo thuyết minh số 535/BC-UBND ngày 08/9/2022 trình UBND tỉnh, các sở 
ngành phê duyệt đơn giá bồi thường đất ở và đơn giá thu tiền sử dụng đất khi 
giao đất tái định cư nhưng đến nay chưa được UBND tỉnh phê duyệt.  

- Trường hợp hai bố con ông Mòi (gồm ông Hà Văn Mòi và ông Hà Văn 
Yên): Phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 1997/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 nhưng hai bố con ông Mòi, ông Yên 
không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng. Hai bố con ông Mòi, ông Yên đòi 
hỏi phải được bồi thường toàn bộ diện tích đất thu hồi là đất ở, phải có quyết 
định thu hồi từng thủa đất.

3. Tại Khu tập thể Viện Lao:

Gồm có 5 hộ các ông, bà Nguyễn Thị Hiền A, Vũ Thị Doãn, Vũ Công 
Hoan, Tiêu Văn Khôi, Phạm Thanh Bình: Các hộ không phối hợp với đơn vị tư 
vấn, không cho đơn vị tư vấn đo vẽ hồ sơ kỹ thuật thửa đất, các hộ yêu cầu phải 
được tái định cư tại chỗ thì mới chấp hành cho đo vẽ và kiểm kê tài sản.

Đến nay, đã kiểm đếm xong nhà cửa, công trình kiến trúc, cây cối hoa 
màu trên đất hộ bà Vũ Thị Doãn. Hiện còn lại 04 hộcác ông, bà Nguyễn Thị 
Hiền A, Vũ Công Hoan, Tiêu Văn Khôi, Phạm Thanh Bình không phối hợp 
kiểm đếm.
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4. Hộ ông Phạm Văn Phòng: Phương án bồi thường, hỗ trợđược UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 18/4/2007, số tiền được 
phê duyệt đối với diện tích đất có nguồn gốc san lấp đất công là 26.970.000đ, 
gia đình đã nhận tạm ứng 15.000.000đ, còn lại 11.970.000đ gia đình không nhận 
tiền, không bàn giao mặt bằng. Đề nghị Công ty Hà Hải bán cho một lô đất tái 
định cư tại chỗ.

III. Kế hoạch, phương hướng và đề xuất giải quyết vướng mắc:

1. Các Nút giao thông đấu nối với đường Lê Thanh Nghị:

- Nút số 1: Còn lại hộ ông Đỗ Văn Tiềm (Hưng) số nhà 395 Lê Thanh 
Nghị không phối hợp cho kiểm đếm

- Nút số 3: Còn lại hộ bà Nguyễn Thị Giá số nhà 593 Lê Thanh Nghị đã 
phối hợp cho kiểm đếm.

1.1. Các căn cứ đơn giá triển khai thực hiện: 

- Đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND tỉnh phê duyệt 
tại Quyết định  số 1330/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 thay thế Quyết định số 
3191/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 và Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 
10/3/2010. Trong đó:

+ Đơn giá bồi thường đất ở vị trí 1 đường Lê Thanh Nghị là 
33.000.000đ/m2.

+ Đơn giá giao đất TĐC tại mặt đường Thanh Niên là 27.000.000đ/m2.

Đến nay, mới có hộ bà Nguyễn Thị Giá đồng ý ký Biên bản kiểm đếm, 
còn hộ ông Đỗ Văn Tiềm không phối hợp kiểm đếm sau nhiều lần thành phố và 
phường tuyên truyền vận động nên để khép kín hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện xây 
dựng quy trình cưỡng chế kiểm đếm, UBND thành phốđã có Tờ trình số 
243/TTr-UBND ngày 21/7/2021, Báo cáo thuyết minh số 400/BC-UBND ngày 
28/7/2021 trình UBND tỉnh, các sở ngành phê duyệt đơn giá bồi thường đất ở và 
đơn giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư nhưng đến nay chưa được 
UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể:

+ Đơn giá bồi thường đất ở vị trí 1 đường Lê Thanh Nghị là 
75.000.000đ/m2.

+ Đơn giá giao đất TĐC tại mặt đường Thanh Niên là: 80.000.000đ/m2.

1.2. Đề xuất kế hoạch tiếp tục triển khai:

 Để khép kín hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện xây dựng quy trình cưỡng chế 
kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế thu hồi 
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đất, UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành xem xét phê duyệt đơn 
giá UBND thành phố đã trình tại Tờ trình số 243/TTr-UBND ngày 21/7/2021.

+ Đơn giá bồi thường đất ở vị trí 1 đường Lê Thanh Nghị là 
75.000.000đ/m2; đơn giá giao đất TĐC tại mặt đường Thanh Niên là: 
80.000.000đ/m2. 

+ UBND thành phố đề nghị UBND tỉnhchỉ đạo các sở ngành của tỉnh sớm 
tham mưu phê duyệt đơn giá bồi thường đất ở, đơn giá thu tiền sử dụng đất giao 
tái định cư trước ngày 15 tháng 02 năm 2023.

+ Sau khi UBND tỉnh phê duyệt đơn giá, UBND thành phố sẽ chỉ đạo.

+ UBND thành phố tổ chức vận động thuyết phục hai hộ phối hợp kiểm 
đếm, nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Trường hợp hai hộ không đồng thuận sẽ báo 
cáo UBND tỉnh và các Sở ngành cho phép thực hiện kiểm đếm bắt buộc trước 
ngày 15/3/2023. Tổ chức cưỡng chế kiểm đếm sau khi được UBND tỉnh cho 
phép (dự kiến trước ngày 30/4/2023). Lập, phê duyệt phương án, vận động chi 
trả tiền, báo cáo đề xuất cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất nếu các hộ 
không chấp hành trước ngày 15/6/2023.

2. Tại đường Thanh niên:

2.1. Nhóm 03 mẹ con bà Dịu (gồm bà Nguyễn Thị Dịu, Phạm Thị 
Hoa, Phạm Thị Huế):

Thực hiện triển khai công tác GPMB từ năm 2006 cùng các hộ thuộc diện 
GPMB xây dựng đường vành đai phía Nam (nay là đường Thanh Niên) thực 
hiện theo các quyết định phê duyệt đơn giá bồi thường về đất và đơn giá thu tiền 
sử dụng đất giao tái định cư tại các Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 
04/7/2005 và đơn giá thu tiền sử dụng đất giao tái định cư tại các Quyết định số 
2659/QĐ-UBND ngày 29/6/2005 và Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 
24/8/2005, theo đó đơn giá bồi thường đất ở của các hộ là 1.960.000đ/m2; đơn 
giá thu tiền sử dụng đất giao tái định cư tại Khu tái định cư phường Hải Tân, 
tuyến đường có Bn từ 17,5m<= 25m từ 2.400.000đ đến 3.200.000đ/m2 tùy vị trí.

Tuy nhiên do Hội đồng GPMB dự án, UBND phường Hải Tân xác minh, 
xác nhận sai nguồn gốc đất dẫn đến việc các hộ không đồng thuận với phương 
án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3600/QĐ-
UBND ngày 18/10/2006 (đợt 7).   

Thực hiện các Quyết định số: 3147/QĐ-UBND; Quyết định số 3149/QĐ-
UBND; Quyết định số 3151/QĐ-UBND, ngày 28/10/2021 cửa Chủ tịch UBND 
tỉnh Hải Dương về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dịu, bà 
Phạm Thị Hoa và bà Phạm Thị Huế có cùng địa chỉ tại số 288, đường Thanh 
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Niên, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương. Trong đó, công nhận toàn 
bộ diện tích của 03 hộ đang sử dụng là đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 
2003; giao UBND thành phố chỉ đạo lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ cho 
03 hộ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng quy định.

Để có cơ sở lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định giải 
quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh nêu trên, UBND thành phố có Tờ trình 
số 146/TTr-UBND ngày 24/5/2022 đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh 
xem xét phê duyệt đơn giá bồi thường đất ở, đơn giá thu tiền sử dụng đất giao tái 
định cư để GPMB thực hiện dự án. 

Ngày 22/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 
1171/STNMT-QLĐ về việc đề nghị UBND thành phố chỉ đạo khảo sát giá trúng 
đấu giá hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của một số vị trí có điều 
kiện tương ứng với vị trí đất thu hồi và vị trí giao tái định cư của 03 hộ bà 
Nguyễn Thị Dịu, Phạm Thị Hoa, Phạm Thị Huế, làm căn cứ đề xuất mức giá bồi 
thường đất ở và giá giao đất ở tái định cư cho 03 hộ này.

Thực hiện Văn bản số 1171/STNMT-QLĐ, UBND thành phố đã tổ chức 
khảo sát giá đất và có Tờ trình UBND thành phố đã có Tờ trình số 222/TTr-
UBND ngày 08/9/2022, Báo cáo thuyết minh số 535/BC-UBND ngày 08/9/2022 
trình UBND tỉnh, các sở ngành phê duyệt đơn giá bồi thường đất ở và đơn giá 
thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư nhưng đến nay chưa được UBND 
tỉnh phê duyệt. Cụ thể:

+ Đơn giá bồi thường đất ở vị trí 2 đường Lê Quý Đôn là 30.000.000đ/m2.

+ Đơn giá giao đất TĐC tại đường Nguyễn Mại là: 40.000.000đ/m2.

* Đề xuất kế hoạch tiếp tục triển khai:

- UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành xem xét phê duyệt 
đơn giá UBND thành phố đã trình tại Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 
08/9/2022.

+ Đơn giá bồi thường đất ở vị trí 2 đường Lê Quý Đôn là 30.000.000đ/m2. 
Đơn giá giao đất TĐC tại đường Nguyễn Mại là: 40.000.000đ/m2.

+UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh các sở ngành của tỉnh sớm tham 
mưu phê duyệt đơn giá bồi thường đất ở, đơn giá thu tiền sử dụng đất giao tái 
định cư trước ngày 15 tháng 03 năm 2023.

+ Sau khi có quyết định phê duyệt đơn giá,UBND thành phố sẽ chỉ đạo.

+ Lập, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 
30/3/2023.
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- Thẩm định, phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 
30/4/2023.

+ Vận động, thuyết phục 03 hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng và hoàn 
thiện hồ sơ ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 
trước ngày 15/6/2023 (nếu được UBND tỉnh, các Sở ngành đồng thuận).

+ Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trước ngày 
30/8/2023.

2.2. Nhóm hai bố con ông Mòi (gồm ông Hà Văn Mòi và ông Hà Văn 
Yên):

Phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 1997/QĐ-UBND ngày 04/6/2007. Phương án tái định cư: Giao mỗi hộ 
01 lô đất tái định cư. Nhưng hai bố con ông Mòi, ông Yên không nhận tiền, 
không bàn giao mặt bằng, đòi hỏi phải được bồi thường toàn bộ diện tích đất thu 
hồi là đất ở, phải có quyết định thu hồi đến từng thửa.Hiện 02 hộ có đơn khiếu 
nại gửi UBND tỉnh xem xét giải quyết.   

* Đề xuất kế hoạch tiếp tục triển khai:

- UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xem xét tham 
mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền.

- Sau khi có Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh, UBND 
thành phố chức vận động, thuyết phục 02 hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng và 
hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh, các Sở ngành xem xét cho phép cưỡng 
chế thực hiện quyết định thu hồi đất trước ngày 30/12/2023.

- Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trước 
ngày 30/02/2024 (nếu được UBND tỉnh, các Sở ngành đồng thuận)

- Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trước ngày 
30/3/2024.

3. Tại Khu tập thể Viện lao: 

- Còn lại 5 hộ gồm: bà Nguyễn Thị Hiền A, bà Vũ Thị Doãn đã kiểm đếm 
gia đình đã tháo dỡ di chuyển, ông Vũ Công Hoan, ông Tiêu Văn Khôi, ông 
Phạm Thanh Bình.

- Hồ sơ pháp lý: Quyết định phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ và đơn 
giá thu tiền sử dụng đất giao tái định cư số 1330/QĐ-UBND ngày 08/6/2012

+ Đơn giá bồi thường: 13.000.000đ/m2.
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+ Đơn giá thu tiền sử dụng đất khi giao tái định cư: từ 11.500.000đ đến 
14.000.000đ/m2 tùy vị trí (tại Khu tái định cư phường Hải Tân – khu vực chùa 
Phúc Duyên).

UBND thành phố đã nhiều lần tổ chức vận động, thuyết phục các hộ phối 
hợp kiểm đếm nhưng các hộ không phối hợp. Yêu cầu được tái định cư tại đúng 
vị trí thu hồi đất. Yêu cầu này của các hộ không có cơ sở xem xét. UBND thành 
phố, Tổ chức làm nhiệm vụ GPMB, UBND phường Hải Tân đã nhiều lần tổ 
chức vận động, thuyết phục nhưng các hộ chưa chấp hành

* Đề xuất kế hoạch tiếp tục triển khai:

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản 
tham mưu hướng dẫn UBND thành phố tiếp tục thực hiện công tác bồi thường 
theo đơn giá đã được phê duyệt tại Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 
08/6/2012. Trường hợp không được phép sử dụng đơn giá tại Quyết định số 
1330/QĐ-UBND, đề nghị Sở có Văn bản hướng dẫn thành phố xây dựng đơn 
giá tại thời điểm hiện tại (cụ thể về vị trí xây dựng đơn giá, căn cứ hạ tầng để 
xây dựng đơn giá). Thời gian thực hiện trước ngày 30/5/2023

+ Sau khi có hướng dẫn nêu trên UBND thành phố sẽ chỉ đạo.

+ Xây dựng đơn giá trình UBND tỉnh, các Sở, ngành thẩm định phê duyệt 
xong trước ngày 20/7/2023.  

+ Tổ chức vận động, thuyết phục các hộ cho kiểm đếm tài sản trên đất 
trước ngày 30/10/2023

- Trường hợp các hộ không đồng thuận sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo 
UBND tỉnh và các Sở ngành cho phép thực hiện kiểm đếm bắt buộc trước ngày 
30/12/2023. Tổ chức cưỡng chế kiểm đếm sau khi được UBND tỉnh cho phép 
(dự kiến trước ngày 20/4/2024). 

- Lập, phê duyệt phương án, vận động chi trả tiền, báo cáo đề xuất cưỡng 
chế thực hiện quyết định thu hồi đất trước ngày 30/7/2024nếu các hộ không 
chấp hành.

- Ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện cưỡng 
chế thu hồi đất trước ngày 30/12/2024 (nếu được UBND tỉnh, các Sở ngành 
đồng thuận).

4. Hộ ông Phạm Văn Phòng: 

UBND thành phố đã phối hợp với UBND phường Lê Thanh Nghị, Công 
ty Hà Hải nhiều lần họp vận động hộ ông Phòng nhận tiền, bàn giao mặt bằng. 
Nguyện vọng của gia đình ông Phòng được mua 01 lô đất tái định cư tại chỗ để 
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ở. Tuy nhiên, đến nay giữa ông Phòng và Công ty Hà Hải chưa thống nhất được 
giá chuyển nhượng lô đất cho hộ ông Phòng. 

* Đề xuất hướng giải quyết

- Đề nghị Công ty Hà Hải có văn bản xác định giá lô đất bán cho ông 
Phòng trước ngày 30/3/2023.

- UBND thành phố tiếp tục giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên 
quan vận động ông Phòng chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Nếu ông 
Phòng không chấp hành sẽ báo cáo UBND tỉnh, các Sở ngành xem xét cho phép 
cưỡng chế xử lý vi phạm theo quy định trước ngày 20/6/2023. 

B. DỰ ÁN KHU THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - VĂN HÓA và ĐÔ 
THỊ MỚI PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

I. Hồ sơ pháp lý

Dự án xây dựng Khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương được Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 03 Quyết định thu hồi đất, giao đất số 92/QĐ-TTg 
ngày 20/01/2003; Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 01/4/2003 và Quyết định số 
704/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 giao đất cho Công ty cổ phần Tậpđoàn Nam 
Cường thực hiện theo cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng 
với tổng diện tích là 3.757.874,3m2 và Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 
06/02/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi 107.892,4m2 (trong đó có 
78.801,0m2 đã giao cho UBND thành phố thực hiện DA KDC Bắc 52m) để giao 
cho Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía Tây. 

II. Tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc chung 

UBND thành phố đã chỉ đạo Hội đồng GPMB Dự án tiến hành kiểm kê, 
lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình thẩm thẩm định, phê duyệt, chi trả tiền 
cho các hộ dân có đất thuộc diện GPMB dự án và bàn giao một phần diện tích 
cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường tiến hành thi công công trình theo 
đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, công tác thu hồi đất đối đất nông nghiệp thuộc diện GPMB Dự 
án đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên đối với diện tích đất phi nông nghiệp (đất ở 
của các hộ gia đình, cá nhân) hiện gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

- Do quy mô dự án lớn, thời gian đầu tư xây dựng kéo dài, thay đổi về 
Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013 và nhiều lần thay đổi quy 
hoạch của dự án đến nay còn vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB đối 
vớiđấtở, chủ yếu liên quan đến đường giao thông và hạ tầng khớp nối giữa khu 
đô thị mới với khu dân cư cũ như: 10,6ha; Bắc 52m; Nút giao thông N39-51...
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- Công tác bàn giao hồ sơ của tập đoàn Nam Cường như: mốc giới quy 
hoạch thực hiện dự án, bản đồ thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bảng tổng 
hợp diện tích các loại đất, mốc giới chi tiết của các hộ dân, vị trí đất tái định cư 
của từng khu vực không có;

- Nhà đầu tư chưa bố trí quỹ đất giao tái định cư phù hợp về vị trí, số 
lượng, đơn giá để tạo điều kiện người dân ổn định cuộc sống;

- Việc bố trí nguồn kinh phí GPMB gặp nhiều hạn chế;

Từ những tồn tại, vướng mắc nêu trên dẫn đến công tác thu hồi đất, bồi 
thường giải phóng mặt bằng dự án gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, gần như 
không thể triển khai được trong nhiều năm qua. Lý do chính là Nhà đầu tư 
không phối hợp cùng Tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

III. Kế hoạch GPMB theo từng tiểu dự án

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thu hồi 
đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với từng tiểu dự án, với từng 
phần công việc theo thời gian cụ thể như sau:

1. Khu Bắc đường 52m, phường Tân Bình

Đối với từng bước GPMB sẽ thực hiện theo các mốc thời gian dự kiến 
dưới đây:

- Nhận bàn giao từ Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường:

+ Nội dung bàn giao: Mốc giới quy hoạch dự án, bản đồ thu hồi đất, hồ sơ 
kỹ thuật thửa đất, bảng tổng hợp diện tích các loại đất, mốc giới chi tiết của các 
hộ dân, lô đất giao tái định cư, đơn giá thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư. 

+ Thời gian thực hiện: Trước 01/3/2023.

- Ban hành, công khai thông báo thu hồi đất. 

Thời gian thực hiện trước ngày 15/3/2023.

- Xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường về đất, đơn giá thu 
tiền sử dụng đất tại khu tái định cư, cơ chế hỗ trợ khác: Thời gian thực hiện 
trước ngày 15/4/2023.

- Tổ chức họp phổ biến chế độ chính sách, đơn giá bồi thường các loại: 
Thời gian thực hiện trước ngày 30/4/2023.

- Tổ chức kiểm kê, kiểm đếm tài sản trên đất và lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ dự kiến: Thời gian thực hiện trước ngày 10/7/2023



10

- UBND phường, xã có liên quan xác minh, xác nhận nguồn gốc, quá 
trình sử dụng đất: Thời gian thực hiện trước ngày 25/9/2023.

- Tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 
Thời gian thực hiện trước ngày 25/10/2023.

- Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hồ sơ 
thu hồi đất: Thời gian thực hiện trước ngày 10/12/2023.

- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tháo dỡ tài sản: Thời gian thực hiện 
trước ngày 05/01/2024.

- Xác nhận hoàn thành công tác GPMB: Trước ngày 05/02/2024.

2. Khu Kênh tre, phường Tân Bình

Thời gian thực hiện dự kiến theo từng mốc như sau:

- Nhận bàn giao từ Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường:

+ Nội dung bàn giao: Mốc giới quy hoạch thực hiện dự án, bản đồ thu hồi 
đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bảng tổng hợp diện tích các loại đất, mốc giới chi 
tiết của các hộ dân,lô đất giao tái định cư, đơn giá thu tiền sử dụng đất tại khu tái 
định cư.

+ Thời gian thực hiện trước 01 tháng 3 năm 2023.

- Ban hành, công khai thông báo thu hồi đất: Thời gian thực hiện trước 
ngày 15/3/2023.

- Xây dựng, trình, phê duyệt giá bồi thường về đất, đơn giá thu tiền sử 
dụng đất và cơ chế hỗ trợ khác: Thời gian thực hiện trước ngày 15/4/2023.

- Tổ chức họp phổ biến chế độ chính sách, đơn giá bồi thường các loại:  
Thời gian thực hiện trước ngày 05/5/2023.

- Tổ chức kiểm kê, kiểm đếm tài sản trên đất và lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ dự kiến: Thời gian thực hiện trước ngày 25/7/2023

- UBND phường, xã có liên quan xác minh, xác nhận nguồn gốc, quá 
trình sử dụng đất: Thời gian thực hiện trước ngày 25/8/2023.

- Tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
theo trình tự: Thời gian thực hiện trước ngày 15/9/2023.

- Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hồ sơ 
thu hồi đất: Thời gian thực hiện trước ngày 15/10/2023.

- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và người dân phá dỡ tài sản: Thời gian 
thực hiện trước ngày15/11/2023.
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- Xác nhận hoàn thành công tác GPMB: Trước ngày 10/12/2023.

3. Nút giao thông N39-51

Thời gian thực hiện dự kiến theo từng mốc như sau:

- Nhận bàn giao từ Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường:

+ Nội dung bàn giao: Mốc giới quy hoạch thực hiện dự án, bản đồ thu hồi 
đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bảng tổng hợp diện tích các loại đất, mốc giới chi 
tiết của các hộ dân,lô đất giao tái định cư, đơn giá thu tiền sử dụng đất tại khu tái 
định cư.

+ Thời gian thực hiện trước ngày 01/3/2023.

- Xây dựng, trình, phê duyệt giá bồi thường về đất, đơn giá thu tiền sử 
dụng đất tại khu tái định cư,cơ chế hỗ trợ khác: Thời gian thực hiện trước ngày 
15/4/2023.

- Tổ chức họp phổ biến chế độ chính sách, đơn giá bồi thường các loại: 
Thời gian thực hiện trước ngày 20/4/2023.

- Tổ chức kiểm kê, kiểm đếm tài sản trên đất và sơ bộ lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ dự kiến: Thời gian thực hiện trước ngày 05/5/2023.

- Xác minh, xác định nguồn gốc đất, thẩm định nguồn gốc đất: Thời gian 
thực hiện trước ngày 05/6/2023.

- Tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
theo trình tự: Thời gian thực hiện trước ngày 01/7/2023.

- Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hồ sơ 
thu hồi đất: Thời gian thực hiện trước ngày 01/8/2023.

- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: Hoàn thành trước ngày 05/9/2023:

- Xác nhận hoàn thành công tác GPMB: Trước ngày 25/9/2023.

4. Khu Đồng Tranh, Lộ Cương, phường Tứ Minh

Thời gian thực hiện dự kiến theo từng mốc như sau:

- Nhận bàn giao từ Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường:

+ Nội dung bàn giao: Mốc giới quy hoạch thực hiện dự án, bản đồ thu hồi 
đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bảng tổng hợp diện tích các loại đất, mốc giới chi 
tiết của các hộ dân, lô đất giao tái định cư, đơn giá thu tiền sử dụng đất.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/3/2023.
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- Xây dựng, trình, phê duyệt giá bồi thường về đất, đơn giá thu tiền sử 
dụng đất tại khu tái định cư,cơ chế hỗ trợ khác: Thời gian thực hiện trước ngày 
15/4/2023.

- Tổ chức họp phổ biến chế độ, chính sách, đơn giá bồi thường các loại: 
Thời gian thực hiện trước ngày 05/5/2023.

- Tổ chức kiểm kê, kiểm đếm tài sản trên đất và sơ bộ lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ dự kiến: Thời gian thực hiện trước ngày 25/6/2023.

- Xác minh, xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất: Thời gian thực 
hiện trước ngày 10/7/2023.

- Tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ: Thời gian 
thực hiện trước ngày 25/7/2023.

- Thẩm định, Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hồ sơ 
thu hồi đất: Thời gian thực hiện trước ngày 25/8/2023.

- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: Hoàn thành trước ngày 20/9/2023.

- Xác nhận hoàn thành công tác GPMB: Trước ngày 05/10/2023.

5. Khu đô thị mới phía Tây mở rộng thuộc khu 10 phường Tân Bình

Thời gian thực hiện dự kiến theo từng mốc như sau:

- Nhận bàn giao hồ sơ từ Công ty Nam Cường:

+ Nội dung bàn giao: Mốc giới quy hoạch thực hiện dự án, bản đồ thu hồi 
đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bảng tổng hợp diện tích các loại đất, mốc giới chi 
tiết của các hộ dân,lô đất giao tái định cư, đơn giá giao đất có thu tiền.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/3/2023.

- Xây dựng, trình, phê duyệt giá bồi thường về đất, đơn giá thu tiền sử 
dụng đất tại khu tái định cư,cơ chế hỗ trợ khác: Thời gian thực hiện trước ngày 
15/4/2023.

- Tổ chức họp phổ biến chế độ, chính sách, đơn giá bồi thường các loại: 
Thời gian thực hiện trước ngày 05/5/2023

- Tổ chức kiểm kê, kiểm đếm tài sản trên đất và sơ bộ lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ dự kiến: Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2023.

- Xác minh, xác định nguồn gốc, quá trính sử dụng đất: Thời gian thực 
hiện trước ngày 05/8/2023.

- Tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ dự kiến: Thời 
gian thực hiện trước ngày 30/8/2023.
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- Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hồ sơ 
thu hồi đất: Thời gian thực hiện trước ngày 05/10/2023.

- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: Hoàn thành trước ngày 25/10/2023.

- Xác nhận hoàn thành công tác GPMB: Trước ngày 15/11/2023.

6. Khu đô thị mới phía Tây mở rộng 10.6ha

Đối với các hộ dân thuộc diện bồi thường di chuyển mộ tại Nghĩa trang 
khu 5 phường Thanh Bình, còn 160 ngôi mộ gia đình chưa phối hợp kiểm kê, 
kiểm đếm phần mộ và tài sản trên đất, UBND thành phố tiếp tục tuyên truyền 
vận động các hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất của nhà nước và di 
chuyên phần mộ trong phạm vi thực hiện dự ánxong trước 30/01/2024.

* Ghi chú:

- Đối với các dự kiến mốc thời gian nêu trên được xây dựng trong điều 
kiện thuận lợi không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mưa bão, thiên tai và nhận 
được sự đồng thuận của người dân;

- Trong trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 
thời gian trên được cộng thêm 60 ngày;

- Trong trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất thời 
gian trên được cộng thêm 60 ngày để hoàn thiện hồ sơ ban hành Quyết định 
cưỡng chế thực hiện thu hồi đất.

IV. Đề xuất, kiến nghị

Để tiếp tục thực hiện công tác GPMB phần diện tích còn lại của dự án và 
giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân 
dân thành phố kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo và có biện pháp buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường 
thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp chặt chẽ cùng UBND thành phố trong công tác GPMB:

- Bố trí khu vực đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện giao đất, dự kiến  
180 lô gồm; 120 lô đất khu vực khu dân cư Bắc 52, 40 lô đất khu Kênh Tre và 
Nút 39.51, 10 lô đất khu Đồng Tranh, Lộ Cương, 10 lô khu tây mở rộng khu 10 
phường Tân Bình;

- Đề xuất đơn giá thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư;

- Bàn giao cho UBND thành phố mốc giới quy hoạch thực hiện dự án, bản 
đồ thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bảng tổng hợp diện tích các loại đất, mốc 
giới chi tiết của các hộ dân trước ngày 01/3/2023;
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- Ký quỹ để thực hiện GPMB phần diện tích còn lại.

- Đối với toàn bộ các hồ sơ trên sẽ tiến hành bàn giao cho UBND thành 
phố Hải Dương (thông qua Ban GPMB thành phố).

2. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường sớm tham mưu thẩm định làm cơ 
sở trình phê duyệt đơn giá bồi thường về đất, đơn giá thu tiền sử dụng đất tái 
định cư để có đủ cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

3. Về cơ chế hỗ trợ khác theo thẩm quyền quy định tại Điều 25 Nghị định 
số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cho phép áp dụng một số 
chính sách đã được triển khai cho một số dự án trên địa bàn thành phố, như sau:

- Đối với nhà, công trình kiến trúc phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh 
hoạt được tính theo giá trị xây mới của công trình;

- Cho phép hỗ trợ đối với tài sản vật kiến trúc xây dựng sau 01/7/2014 
bằng 60% mức bồi thường. 

- Cơ chế giao tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất phù hợp với 
từng đối tượng. 

Trên đây là Báo cáo về Kế hoạch thực hiện công tác GPMB các tồn tại, 
vướng mắc đối với 02 Dự án Khu du lịch - sinh thái - dịch vụ thành phố Hải 
Dương và Dự án đầu tư xây dựng Khu Thương mại - Du lịch - Văn hóa và đô thị 
mới phía Tây thành phố Hải Dương. Kính đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành 
có liên quan xem xét và có ý kiến chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 
Dự án đã tồn tại nhiều năm./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- TT Thành ủy (để b/c);
- Các sở: TN&MT; TC, XD;
- CT, PCT UBND Tp (Ô.Quản);
- Lưu: VT, TNMT.

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tăng Văn Quản
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