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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:         /KH-UBND

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

TP. Hải Dương, ngày        tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng thực 
hiện Dự án đầu tư Nhà máy phối trộn phân bón và cho thuê nhà xưởng 
của Công ty TNHH sản xuất và thương mại môi trường xanh HD, xã 

Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị đinh số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 
43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành 
Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ các Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014; Quyết 
định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương ban 
hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 4047/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành 
phố quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND 
tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 66 Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương Chủ trương đầu tư dự án nhà máy phối trộn phân bón và 
cho thuê nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại môi trường xanh 
HD;

UBND thành phố Hải Dương xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra 
khảo sát, đo dạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư nhà 
máy phối trộn phân bón và cho thuê nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại môi trường xanh HD.

I. Mục đích, yêu cầu:
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1. Mục đích:
Đảm bảo các quyền lợi của người có đất bị thu hồi, theo chế độ chính 

sách hiện hành.
Hoàn thành công tác thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bàn giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự 
án đảm bảo đúng tiến độ đã dược duyệt. Thời gian dự kiến thực hiện xong trước 
ngày 30 tháng 4 năm 2023.

2.Yêu cầu:
Tổ chức triển khai các thủ tục về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư đảm bảo công khai, dân chủ, theo quy định của pháp luật. Tập trung sự 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đảm bảo sự phối kết hợp đồng bộ giữa 
các cấp, ngành có liên quan để thực hiện hiệu quả. Làm tốt công tác tuyên 
truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư cho các đối tượng có liên quan, tạo sự đồng thuận để người có đất, chấp 
hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

II. Lý do và vị trí thu hồi đất:
1. Lý do thu hồi đất:
 Để thực hiện đầu tư dự án nhà máy phối trộn phân bón và cho thuê nhà 

xưởng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại môi trường xanh HD;
2. Diện tích thu hồi (dự kiến):                   26.358,0m2

- Vị trí khu đất tại cụm công nghiệp Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, thành phố 
Hải Dương, gồm các loại đất sau:

+ Đất lúa (LUC):                                                7.069,0m2

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS):                              7.809,0m2

+ Đất cây lâu năm (CLN):                       5.278,0m2

+ Đất giao thông (DGT):                                 1.056,0m2

+ Đất thủy lợi (DLT):                                              886,0m2

Diện tích nằm ngoài dự án thuộc đường quy hoạch cụm công nghiệp:
+ Đất lúa (LUC):                                                3.804,0m2

+ Đất nghĩa trang (NTD):                                      89,0m2

+ Đất giao thông (DGT):                                    345,0m2

+ Đất thủy lợi (DLT):                                                22,0m2

Vị trí đất thu hồi, số tờ bản đồ, số thửa đất, theo trích lục bản đồ địa 
chính, hệ tọa độ VN-2000, khu vực Đồng Pheo, thôn Phạm Xá, tờ bản đồ số 
6(313587-5) tại xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương do Văn phòng đăng ký đất 
đai tỉnh Hải Dương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương lập 
ngày 19 tháng 7 năm 2022. 
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III. Kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng:
1. Bàn giao mốc giải phóng mặt bằng
 Chủ đầu tư mời đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, 

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải 
Dương, UBND xã Ngọc Sơn để bàn giao mốc giải phóng mặt bằng. Thời gian 
thực hiện sau khi đủ cơ sở pháp lý.

2. Ban hành thông báo thu hồi đất.
 Chủ đầu tư cung cấp các loại hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường 

tham mưu cho UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất. 
Thời gian thực hiện trước 30/01/2023.
3. Ký hợp đồng thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 Chủ đầu tư ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài 

nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương để kiểm kê, kiểm đếm, lập phương án bồi 
thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng 
mặt bằng.

Thời gian thực hiện trước ngày: 03/02/2023.
4. Đo đạc và chuẩn bị hồ sơ địa chính khu đất thu hồi 
 Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường phối 

hợp với UBND xã Ngọc Sơn có dự án trên địa bàn, thu thập bản đồ địa chính 
các thời kỳ, hồ sơ giao đất, các giấy tờ có liên quan đến đất thuộc diện thu hồi để 
phục vụ công tác thu hồi đất.

 Thời gian thực hiện trước: 10/02/2023.
5. Phổ biến chế độ chính sách, Kê khai, kiểm kê, xác định nguồn gốc 

đất đai, tài sản gắn liền với đất
Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải 

Dương có trách nhiệm phổ biến chế độ chính sách, kiểm kê, kiểm đếm đất đai, 
tài sản, cây cối hoa màu trên đất. Đồng thời, UBND xã Ngọc Sơn xác định 
nguồn gốc đất, thời điểm hình thành tài sản trên đất, nhân hộ khẩu đang trực tiếp 
sản xuất nông nghiệp, đang sinh sống tại địa phương. 

Thời gian thực hiện từ: 10/02/2023 đến 17/02/2023.
6. Rà soát hồ sơ dảm bảo điều kiện bồi thường về đất đai, tài sản gắn 

liền với đất thu hồi
Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải 

Dương hoàn thiện hồ sơ để gửi UBND thành phố thẩm định phương án bồi 
thường, hỗ trợ rà soát, xem xét đảm bảo đủ điều kiện bồi thường về đất đai và tài 
sản gắn liền với đất thu hồi. 

Thời gian thực hiện trước: 24/02/2023.
7. Lập và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải 
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Dương có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và phối hợp với UBND 
xã Ngọc Sơn tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và niêm yết 
công khai. 

Thời gian thực hiện: 24/02/2023 đến 15/3/2023.
8. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hồ sơ thu 

hồi đất
Các phòng chuyên môn của thành phố thẩm định phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư đồng thời thẩm định hồ sơ thu hồi đất đối với trường hợp 
thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Thời gian thực hiện trước ngày 25/3/2023.
9. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành 

Quyết định thu hồi đất
Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư chỉnh sửa hoàn chỉnh và 

được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thông qua, Hội đồng sẽ trình UBND 
thành phố xem xét ký ban hành.

Thời gian thực hiện trước ngày 30/3/2023.
10. Công bố Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải 

Dương có trách nhiệm gửi Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương 
án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đến người có đất thu hồi và cho niêm yết tại 
trụ sở xã Ngọc Sơn và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương 
án đã được phê duyệt.

Thời gian thực hiện trước ngày 15/4/2023.
11. Bàn giao đất trên thực địa để chủ đầu tư thực hiện dự án
Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải 

Dương bàn giao phần diện tích đã GPMB để chủ đầu tư triển khai dự án.
Thời gian thực hiện từ ngày 30/4/2023.
12. Cưỡng chế thu hồi đất (nếu có)
Nếu sau khi vận động mà người sử dụng đất không chấp hành thì Trung 

tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương báo 
cáo UBND thành phố để chỉ đạo các phòng Ban phối hợp với các cơ quan liên 
quan rà soát lại quá trình lập dự án, thực hiện thủ tục thu hồi, bồi thường hỗ trợ 
và tái định cư, các điều kiện cần thiết để chuẩn bị xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

13. Giao nhiệm vụ lập và thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ: 
13.1. Ông Tăng Văn Quản, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội 

đồng GPMB dự án phụ trách chung, chỉ đạo các thành viên Hội đồng tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ theo đúng trình tự quy định của pháp luật.
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13.2. Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất 
thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương - Phó Chủ tịch Hội đồng 
GPMB dự án, chủ trì giải quyết các công việc về chuyên môn GPMB. Chịu 
trách nhiệm ký hợp đồng thực hiện công tác GPMB với chủ đầu tư, lập và thông 
báo công khai kế hoạch GPMB, điều hành sử dụng cán bộ, nhân viên của đơn vị 
mình phối hợp với UBND xã Ngọc Sơn tổ chức khảo sát giá chuyển nhượng đất 
ở thực tế trên thị trường trong khu vực GPMB để báo cáo Hội đồng GPMB dự 
án xem xét giải quyết, họp với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện 
GPMB để phổ biến chế độ chính sách và các đơn giá bồi thường, hỗ trợ, phát và 
thu tờ khai, thực hiện công tác kiểm đếm tài sản, cây cối hoa mầu trên đất, đối 
chiếu với hồ sơ quản lý địa chính và biên bản xác định diện tích, vị trí, loại đất 
của xã báo cáo Hội đồng GPMB Dự án xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư. Tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân, thuộc diện GPMB và phối hợp với UBND xã Ngọc 
Sơn niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, chuyển cho các tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, hoàn thiện phương án bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư báo cáo các ngành chức năng thẩm định để trình UBND thành 
phố phê duyệt, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Tham mưu giúp Chủ tịch 
Hội đồng GPMB dự án lập dự toán chi phí GPMB trình thành phố phê duyệt và 
tổ chức chi tiêu phục vụ cho công tác GPMB công trình theo đúng chế độ quy 
định và số tiền được duyệt. Giải quyết mọi thắc mắc, đề nghị về phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư, phối hợp với các phòng ban chức năng của thành 
phố giải quyết khiếu nại của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình 
thực hiện.

13.3. Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi 
trường - Phó Chủ tịch Hội đồng GPMB dự án, chịu trách nhiệm: Thẩm định 
nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất do UBND xã xác nhận, hồ sơ địa chính khu 
đất bị thu hồi, bản trích lục bản đồ địa chính khu đất.

13.4. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị - Uỷ viên 
Hội đồng GPMB dự án có trách nhiệm: Thẩm định hồ sơ chi tiết tính giá trị các 
khối lượng không có trong đơn giá do UBND tỉnh ban hành để làm cơ sở lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

13.5. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch - Uỷ viên 
Hội đồng GPMB dự án: Chịu trách nghiệm thẩm định về đơn giá lập phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Ban GPMB, tham mưu trình các cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt đơn giá đối với các loại tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa 
màu không có trong bộ đơn giá chi tiết do Uỷ ban nhân dân tỉnh đã duyệt.

13.6. Bà Đặng Thị Lan Phương, Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND 
theo dõi, giám sát và đôn đốc.

13.7. Các ông (bà) Vũ Công Thản, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, bà Vũ 
Thị Bích, công chức địa chính xã Ngọc Sơn - Uỷ viên Hội đồng có nhiệm vụ: 
Phối hợp với đơn vị tư vấn đo vẽ bản đồ thu hồi đất; Trung tâm phát triển quỹ 
đất họp với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện GPMB, thông báo các 
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chế độ chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản trên đất bị thu hồi 
GPMB. Xác nhận nguồn gốc thời điểm sử dụng đất của các hộ gia đình và tình trạng 
sử dụng các thửa đất khác trong địa bàn phường (nếu có), tổ chức niêm yết công 
khai nguồn gốc đất đai, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở 
UBND xã Ngọc Sơn. Cung cấp hồ sơ quản lý đất đai (Bản đồ, sổ mục kê) cho 
các đơn vị chức năng làm căn cứ lập bản đồ thu hồi đất, hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư.

13.8. Ông Đinh Xuân Định - Trưởng thôn Phạm Xá có trách nhiệm nắm 
chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các hộ gia đình 
thuộc diện GPMB, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt 
kế hoạch công tác GPMB, phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng và 
thực hiện nhiệm vụ do UBND xã Ngọc Sơn phân công. Tham gia phát, thu tờ kê 
khai, tham gia công tác kiểm đếm tài sản trên đất và niêm yết công khai phương 
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại nhà văn hoá khu dân cư, gửi đến từng hộ 
gia đình, cá nhân theo quy định.

13.9. Ông Đặng Thanh Xuân - Đại diện hộ dân có trách nhiệm nắm chắc 
tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các hộ gia đình thuộc diện 
GPMB, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt kế hoạch 
công tác GPMB.

13.10. Ông Phùng Quang Thảo, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại môi trường xanh HD – Đại diện chủ đầu tư, có trách nhiệm chuẩn bị 
nguồn kinh phí để chi trả cho các hộ dân và kinh phí thực hiện GPMB, cung cấp 
hồ sơ tài liệu có liên quan đến dự án, phối hợp với các cơ quan chức năng trong 
quá trình thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các 
phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND xã Ngọc Sơn và người sử dụng đất liên hệ 
với Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Ngọc Sơn để tổng hợp báo cáo 
UBND thành phố cho ý kiến giải quyết./. 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hải Dương;                (Để b/c)
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, PCT UBND TP (Ô. Quản);
- Các phòng: TNMT, QLĐT, TCKH;
- Trung tâm phát triển quỹ đất - sở TNMT;
- UBND xã Ngọc Sơn;
- Lưu: VT, TNMT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tăng Văn Quản
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