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          Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 

công trình hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

  Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. 

  UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

1. Kết quả thực hiện công tác GPMB 

        - Dự án Hồ chứa nước Bản Lải bị ảnh hưởng bởi 06 thôn thuộc xã Bính Xá 

huyện Đình Lập, gồm: Thôn Pò Háng, Nà Lòong, Pò Phát, Nà Táng, Khẩu Nua 

và thôn Bản Xả. 

        - Huyện Đình Lập được giao nhiệm vụ GPMB đối với 03 hạng mục: Hạng 

mục Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn tránh ngập trên QL 31; Hạng mục quy hoạch 

khu dân cư TĐC và Hạng mục Lòng hồ, với tổng diện tích 332ha. 

  - Đã thực hiện xong công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa 

chính trên tổng diện tích 332/332ha. Trong đó, tổng diện tích phải bồi thường, hỗ 

trợ 146,18ha (diện tích còn lại là sông, suối và đất chưa sử dụng). 

- Tổng kinh phí dự toán công tác GPMB huyện Đình Lập: 

284.872.721.000 đồng (nếu áp dụng Quyết định 10, thì kinh phí dự toán tăng 

thêm 18 tỷ đồng).  

        - Kết quả cho đến nay, UBND huyện đã phê duyệt được 10 phương án, với 

276 hộ gia đình và 01 tổ chức; tổng kinh phí 102.462.965 đồng. Tổng số hộ đủ 

điều kiện được bố trí tái định cư là 44 hộ gia đình. Tổng diện tích đất đã GPMB 

là 52,11ha. 

        - Đang trình phê duyệt đối với 02 phương án (Phương án Lòng hồ thuộc 

phạm vi thôn Pò Phát lần 6 và phương án Lòng hồ thuộc phạm vi thôn Nà 

Loòng), tổng số 86 hộ gia đình, tổng diện tích 10,05ha; tổng kinh phí 10,0 tỷ 

đồng. 

        - Đang niêm yết công khai đối với 02 phương án: Lòng hồ Pò Háng (Lần 

3) và Bổ sung đối với Hạng mục Cầu Pò Háng, xử lý các đoạn tránh ngập trên 
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QL 31, tổng kinh phí 10.717.458.000 đồng, tổng diện tích 66.085,7m
2
; tổng số 

hộ là 45 hộ.  

        2. Những khó khăn, vướng mắc. 

        2.1. Về việc áp dụng Quyết định 10/2019/QĐ-UBND. 

         Hiện nay, UBND huyện đã phê duyệt và chi trả được 10 phương án.  

Trong đó:  

  - Có 08 phương án đã được phê duyệt trước 15/5/2019 (trước ngày có hiệu 

lực thi hành Quyết định 10/2018/QĐ-UBND), tổng số 249 hộ với tổng kinh phí 

BT, HT là 75,02 tỷ, tổng diện tích 34,73ha (trong đó diện tích đất rừng sản xuât 

là 5,11ha; diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 28,2ha. Các phương án trên đều 

được lập theo quy định tại Quyết định số 12, Quyết định số 37 và Quyết định số 

45 của UBND tỉnh. Theo đó, diện tích đất rừng sản xuất đã tính toán hỗ trợ 3 lần 

theo đơn giá quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND. Tuy nhiên, tại 08 

Quyết định này, UBND huyện chưa tính toán đối với khoản hỗ trợ khác để ổn 

định sản xuất và đời sống cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo 

quy định tại Điều 25, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Điều 16, Quyết định số 

12/2015/QĐ-UBND,  ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn chưa xem xét 

hỗ trợ tại phương án này do chưa đo đạc, kiểm đếm xong toàn bộ diện tích đất 

nông nghiệp của các hộ nằm trong vùng ngập lòng hồ, chưa xác định được cụ thể 

tỉ lệ % (phần trăm) mất đất nông nghiệp của các hộ gia đình để tính hỗ trợ. 

Sau khi huyện hoàn thành kết quả đo đạc, kiểm đếm toàn bộ diện tích đất 

nông nghiệp của các hộ nằm trong vùng ngập lòng hồ và xác định được cụ thể tỉ 

lệ % (phần trăm) mất đất nông nghiệp thì huyện mới tính toán khoản hỗ trợ khác 

để ổn định sản xuất và đời sống đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi 

đất theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và Điều 16, Quyết 

định số 12/2015/QĐ-UBND, ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Đối với 02 phương án đã phê duyệt sau ngày 15/5/2019 (ngày Quyết định 

số 10/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành), với tổng số 11,71ha (trong đó đất 

rừng sản xuất 4,52ha, đất sản xuất nông nghiệp là 6,82ha), tổng kinh phí BT, HT 

là 26,91 tỷ đồng, gồm 88 hộ gia đình, cá nhân. Tại phương án này, Hội đồng vẫn 

chưa xem xét, tính toán đối với khoản hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm đối với diện tích đất rừng sản xuất bị thu hồi và cũng chưa xem 

xét, tính toán đối với khoản hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất theo 

Điều 16, Quyết định 12. 

- Đang thẩm định và niêm yết công khai đối với 04 phương án, tổng diện 

tích 20,54ha (trong đó đất rừng sản xuất 5,75ha; đất sản xuất nông nghiệp là 

14,84ha), tổng kinh phí BT, HT là 26,17 tỷ; tổng số 98 hộ gia đình.   

  Đối với các phương án này đã tính toán khoản hỗ trợ đào tạo và tìm kiếm 

việc làm đối với đất rừng sản xuất theo Quyết định 10 là hỗ trợ bằng 1 lần đơn 

giá theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND.  Chưa xem xét hỗ trợ khác để ổn 

định đời sống và sản xuất theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định 

10/2019/QĐ-UBND, vì chưa xác định được tỷ lệ % (phần trăm) mất đất của từng 

hộ. 
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Vậy, trên cơ sở thực tế triển khai thực hiện công tác GPMB, các phương án 

đã phê duyệt, phương án đã thẩm định và đang niêm yết công khai như đã trình 

bày ở trên, UBND huyện Đình Lập đề xuất các phương án như sau: 

        a,  Phương án 1.  

Tiếp tục thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải theo cơ chế chính sách đã 

và đang áp dụng (Quyết định số 12/QĐ-UBND; Quyết định số 37/QĐ-UBND và 

Quyết định số 45/QĐ-UBND), không áp dụng các quy định tại Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Với lý do: 

  - Đảm bảo trong cùng một dự án chỉ áp dụng một cơ chế chính sách BT, 

HT sẽ tạo được sự công bằng, đồng thuận của người dân. 

         - Dự án Hồ chứa nước Bản Lải là dự án đặc thù, do vậy ngoài việc áp dụng 

BT, HT và TĐC theo cơ chế hiện hành, người dân còn được nhiều các khoản hỗ 

trợ theo chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện 

theo quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg, ngày 18/11/2014 của Thủ 

tường Chính phủ và Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 - Phạm vi bị ảnh hưởng của dự án rất lớn và chủ yếu là nhóm đất sản xuất 

nông nghiệp (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm), nằm dọc 2 bên bờ sông 

kỳ cùng và trong các khe sâu, thực tế mức giá bồi thường và hỗ trợ đã và đang 

thực hiện (Quyết định 12, Quyết định 37 và Quyết định 45) đã cao hơn nhiều so 

với giá trị thực tế của thửa đất. Chẳng hạn như giá chuyển nhượng 1 sào ruộng 

hoặc 1 sào đất trồng cây hàng năm trong vùng dự án khoảng 10-15 triệu/sào, 

nhưng mức BT, HT của dự án hiện nay từ 46 đến 70 triệu/1sào. Nếu áp dụng 

Quyết định 10, thì mức BT, HT từ 57-86 triệu/1sào, cao hơn nhất nhiều so với giá 

trị thực của thửa đất. 

- Ưu điểm:  

+ Tránh được việc trong cùng 1 dự án lại áp dụng 02 cơ chế, chính sách 

khác nhau, sẽ rất khó khăn trong công tác GPMB, xảy ra sự so bì giữa các hộ đã 

nhận tiền bồi thường trước với các hộ chưa được phê duyệt phương án bồi 

thường và chưa nhận tiền bồi thường do có sự chênh lệch về giá trị bồi thường, 

hỗ trợ.  

+ Mức bồi thường, hỗ trợ hiện nay đã phù hợp, đảm bảo được quyền lợi 

cho người có đất bị thu hồi. 

+ Tiết kiệm được kinh phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đình 

Lập khoảng 20 tỷ đồng, trong khi nguồn kinh phí GPMB của dự án hiện nay đang 

vượt nhiều so với tổng mức đầu tư của dự án. 

- Nhược điểm:  

+ Việc tính toán lập phương án cho khoản hỗ trợ khác để ổn định đời sống, 

sản xuất cho các hộ bị thu hồi đất khó thực hiện hơn, do phải tính toán tỷ lệ % 

(phần trăm) mất đất. 

+ Có thể sẽ phát sinh đơn thư khiếu nại của người dân vì nếu áp dụng 

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND thì người dân sẽ có lợi hơn. 
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        b, Phương án 2. 

 Áp dụng, thực hiện theo Quyết định 10/2019/QĐ-UBND kể từ ngày có 

hiệu lực thi hành của văn bản theo đúng quy định của pháp luật. 

        - Ưu điểm:  

        + Dễ làm, dễ thực hiện trong quá trình tính toán lập phương án BT, HT và  

TĐC cho các hộ có đất bị thu hồi. 

         + Mức hỗ trợ cho 1m
2 

đất sản xuất nông nghiệp được tăng lên, người dân 

có lợi hơn. 

  - Nhược điểm:  

  + Làm tăng đáng kể kinh phí giải phóng mặt bằng (khoảng 20 tỷ), trong 

khi kinh phí của Nhà nước rất eo hẹp. 

          + Trong cùng 1 dự án lại áp dụng 02 cơ chế, chính sách khác nhau sẽ rất 

khó khăn trong công tác GPMB, xảy ra sự so bì giữa các hộ đã nhận tiền bồi 

thường trước với các hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường và chưa 

nhận tiền bồi thường do có sự chênh lệch về giá trị bồi thường, hỗ trợ. Dẫn đến 

việc không đảm bảo công bằng giữa các hộ bị ảnh hưởng trong cùng một dự án, 

dễ phát sinh đơn thư khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. 

  c, Phương án 3. Theo hướng có lợi cho người dân. 

Vẫn áp dụng theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND, đồng thời đề xuất 

xin hỗ trợ khác theo Khoản 3, Điều 16, Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Lạng Sơn để bù vào khoản chênh lệch cho các hộ có diện tích đất 

rừng sản xuất bị thu hồi, nhằm tạo sự công bằng, đồng thuận giữa các hộ được 

bồi thường trước với các hộ được bồi thường sau. 

- Ưu điểm:  

       + Người dân sẽ rất vui mừng, phấn khởi, công tác GPMB sẽ rất thuận lợi. 

       + Đảm bảo được sự công bằng giữa các hộ dân trong cùng một dự án. 

Nhược điểm: Sẽ làm tăng kinh phí giải phóng mặt bằng cho khoản hỗ trợ 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khoảng 2,0 tỷ; hỗ trợ khác theo Khoản 3, 

Điều 1, Quyết định 10/2019/QĐ-UBND là 20 tỷ. 

         d, Phương án 4. Xem xét, điều chỉnh lại Khoản 3, Điều 1, Quyết định 10 

vì: 

           - Tại Điều 25, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định: Ngoài việc hỗ trợ 

quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22 và 24 của Nghị đình này, căn cứ vào tình 

hình thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ 

trợ khác để đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với 

người có đất thu hồi. 

 - Thực tế khi áp dụng Quyết định 10/2019/QĐ-UBND cho thấy:      

     + Đối với các dự án thu hồi đất thuộc các xã vùng 3, đất nông nghiệp xa 

khu dân cư , không thuận lợi cho giao thông đi lại thì giá trị bồi thường, hỗ trợ 

theo quy định lại cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của thửa đất (giá trị 
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chuyển nhượng khoảng 15 – 20 triệu/sào; giá trị bồi thường hỗ trợ từ 70 – 86 

triệu/sào). 

     + Tuy nhiên, đối với các dự án thu hồi đất thuộc khu vực thị trấn, đất nông 

nghiệp trong khu dân cư hoặc đất nông nghiệp gần với đường giao thông; giáp 

ranh đô thị, các trục đường giao thông chính… thì giá trị bồi thường, hỗ trợ thấp 

hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của thửa đất. Ví dụ: 1 thửa đất vườn của hộ 

dân khoảng 200m
2 

(đất trong khu dân cư thị trấn), do gia đình nhận chuyển 

nhượng với giá trị trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nhà nước thu hồi đất, số tiền bồi 

thường hỗ trợ là 54.000đồng/m
2
 x 5,5 x 200m2 = 59,4triệu đồng (mặc dù đơn giá 

bồi thường áp theo giá đất cụ thể của từng dự án, tuy nhiên khi xây dựng giá đất 

cụ thể cơ bản chỉ tăng đối với nhóm đất phi nông nghiệp, còn đối với nhóm đất 

nông nghiệp vẫn giữ nguyên theo bảng giá đất tại quyết định 29). 

     Điều đó cho thấy, khi thực hiện hỗ trợ khác theo Quyết định 10/2019/QĐ-

UBND đang có sự chênh lệch rất lớn giữa những hộ có đất sản xuất nông nghiệp 

bị thu hồi ở vùng sâu, vùng xa, vị trí xa khu dân cư, không thuận lợi giao thông đi 

lại với những hộ có đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi ở thị trấn, xã giáp ranh 

với thị trấn, đất nông nghiệp trong khu dân cư, thuận lợi cho giao thông đi lại… 

Không đảm công bằng đối với người có đất bị thu hồi. Dẫn đến, quá trình thực 

hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng rất khó khăn.  

          + Đây là biện pháp hỗ trợ khác để nhằm đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời 

sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi, do vậy cần phải quy 

định rất cụ thể về phạm vi, đối tượng hỗ trợ cũng như hạn mức hỗ trợ.  

2.2. Về chủ trương di dời thôn Pò Phát. 

                                 - Thôn Pò Phát, xã Bính Xá có tổng số 84 hộ dân, với 632 nhân khẩu; chủ 

yếu là dân tộc Nùng, Tày và Dao. Trong đó có 74 hộ Tày, Nùng sinh sống tập 

trung ở khu trung tâm thôn; còn lại 10 hộ người Dao sinh sống rải rác, không tập 

trung. 

        - Theo mốc cắm hiện nay, tổng diện tích đất bị ngập trong lòng hồ thôn Pò 

Phát 80ha (chủ yếu là đất trồng lúa và đất trồng cây HNK), diện tích đất 

không bị ngập khoảng 25,3ha (trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 20,8ha; diện 

tích đất ở là 4,5ha); còn đối với nhà ở và đất ở, chỉ có 09/84 hộ bị ngập trong 

lòng hồ; còn toàn bộ khu trung tâm thôn và trường học không bị ngập nhưng từ 

đường Quốc lộ 31 vào đến điểm dân cư Khau Chạy bị ngập 09 đoạn, với tổng 

chiều dài 2,52km, trong đó đoạn ngập dài nhất là từ trung tâm thôn vào đến Khau 

Chạy, với chiều dài là 1,75km. Còn từ đường Quốc lộ 31 vào đến trung tâm thôn 

bị ngập 05 đoạn, với tổng chiều dài các đoạn ngập khoảng 700m.  

          - Căn cứ theo quy định Khoản 4, Điều 5, Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg của 

Chính phủ về Chính sách đặc thù di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện; 

Công văn số 1903/BNN-XD ngày 08/3/2018 của Bộ NN và PTNT về việc cắm 

đường biên giải phóng mặt bằng lòng hồ Dự án Hồ chứa nước Bản Lải quy định: 
‘
Trường hợp các hộ nằm trên đường biên nhưng không đủ điều kiện để tồn tại, sinh 

sống hoặc do truyền thống văn hóa, dân tộc, hoàn cảnh đặc biệt mà phải di dời thì 

có thể di dời các hộ nêu trên cho phù hợp, khi đó đường biên GPMB xác định theo 
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thực tế nhưng không vượt quá cao trình đỉnh đập; thứ hai là trường hợp đất bị cô 

lập do ảnh hưởng ngập của hồ chứa, đất còn lại của các hộ phải di dời mà không có 

khả năng quay lại sử dụng thì có thể thực hiện thu hồi toàn bộ đất, khi đó đường 

biên GPMB xác định theo thực tế nhưng không vượt quá cao trình đỉnh đập
”
. 

- Về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác di dân, 

tái định cư là: Di dời toàn bộ các hộ dân đang sinh sống trong lòng hồ (kể cả các hộ 

dân trong lòng hồ mà nhà cửa, đất đai không bị ngập nhưng bị cô lập trong lòng 

hồ) tới nơi ở mới và ổn định cuộc sống; các hộ dân không bị ngập nhưng cơ sở vật 

chất (đường xá đi lại, trường học, cơ sở hạ tầng …), bị ngập cũng được di dời đến 

nơi ở mới để ổn định cuộc sống.   

- Trên cơ sở quy định của nhà nước, đối chiếu vào tình hình thực tế của địa 

phương. Ngày  28/01/2019, UBND huyện đã có Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 

28/01/2019 về tình hình, thực trạng thôn Pò Phát, xã Bính Xá bị ảnh hưởng bởi 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải. Ngày 31/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông 

báo số 52/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm năm 2018, 

theo đó đã “Đồng ý chủ trương cho thu hồi toàn bộ đất ở và đất sản xuất nông 

nghiệp của 84 hộ dân tại thôn Pò Phát do bị cô lập khi tích nước hồ; đối với 

diện tích đất trồng rừng ngoài phạm vi thu hồi tương ứng với mực nước thiết 

kế 5%, tiếp tục để các hộ dân sử dụng trồng cây lâm nghiệp”. 

 - Như vậy, nếu thực hiện GPMB và di dời toàn bộ thôn Pò Phát là phù hợp 

với các quy định và nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của các hộ dân và cũng là 

giải pháp tốt. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, cho thấy kinh phí GPMB 

dự án hiện nay đang vượt nhiều so với dự toán ban đầu. Mặt khác, cũng do nguồn 

kinh phí GPMB tăng cao, nên ngày 31/7/2019, Cục quản lý xây dựng công trình 

cũng đã có văn bản số 984/XD-TC về việc rà soát tiến độ thực hiện, tổng mức 

đầu tư Hợp phần GPMB, đồng thời đã phải bàn, tính đến phương án điểm dừng 

kỹ thuật để xác định cao trình Lòng hồ sẽ được GPMB ứng với số vốn còn lại.  

  Vậy để giảm bớt kinh phí cho công tác bồi thường, GPMB trong thời điểm 

hiện nay, UBND huyện thấy rằng nên xem xét, tính toán lại việc di dời toàn bộ 

thôn Pò Phát. Thay vì cho di dời toàn bộ thôn Pò Phát thì có thể nghiên cứu, đầu 

tư, khắc phục đường vào cho bà con nhân dân, khi đó kinh phí giải phóng mặt 

bằng sẽ tiết kiệm được khoảng 30-40tỷ. 

3. Đề xuất, kiến nghị. 

- Để bảo bảo kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện 

kính đề nghị UBND tỉnh xem xét việc đầu tư xây dựng, khắc phục đường vào cho 

người dân để giữ lại, không di dời thôn Pò Phát. 

        - Qua phân tích về ưu, nhược điểm của từng phương án đã nêu ở trên, 

UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh lại Khoản 3, Điều 1, 

Quyết định 10 theo hướng nên cụ thể về phạm vi, đối tượng hỗ trợ cũng như hạn 

mức hỗ trợ. Cụ thể như sau:  

         + Đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp thuộc phạm vi các phường và 

thị trấn thì ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ về đất còn được hỗ trợ một khoản 
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tiền bằng 50% giá đất ở tại vị trí đó theo quy định tại Bảng giá đất do UBND tỉnh 

quy định; Diện tích đất được hỗ trợ tối đa không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại 

địa phương.  

        + Đối với diện tích đất sản xuất tại khu vực giáp ranh đô thị, các trục 

đường giao thông chính thuộc các xã thì ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ về 

đất còn được hỗ trợ một khoản tiền bằng 30% giá đất ở tại vị trí đó theo quy định 

tại Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định; Diện tích đất được hỗ trợ tối đa không 

quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.  

          Ghi chú: Riêng đối với đất nông nghiệp tại các xã thuộc khu vực giáp ranh 

đô thị, các trục đường giao thông chính thì chỉ tính đối với những thửa đất có vị 

trí 1 và vị trí 2 đã được quy định tại Bảng 6 (Mục I): Bảng giá đất ở tại nông thôn 

khu vực giáp ranh đô thị, các trục đường giao thông chính.  

        + Đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở vị trí còn lại ở các xã, thì 

mức hỗ trợ bằng 1 lần giá đất nông nghiệp cùng loại quy định trong bảng giá đất 

của tỉnh. Diện tích đất được hỗ trợ tối đa không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại 

địa phương. 

         Trường hợp nếu sửa đổi được Khoản 3, Điều 1, Quyết định 10 theo hướng 

như trên, thì huyện đề xuất lựa chọn theo phương án 2, vì khi đó sự chênh lệch 

giữa Khoản 1, Điều 16, Quyết định 12 và Khoản 3, Điều 1, Quyết định 10 không 

lớn (gần như tương đồng), phù hợp với thực tế tại địa phương. Và nếu quy định 

như vậy vẫn đảm bảo được tính kế thừa của Quyết định số 12, đảm bảo được 

công bằng đối với người có đất thu hồi.  

          - Còn đối với những diện tích đất gần ven sông, suối hoặc diện tích đất ở 

các khe ruộng, người dân đã bỏ hoang một số năm hoặc có những diện tích đã bỏ 

hoang  nhiều năm. UBND huyện sẽ tổ chức thẩm tra, xác minh rõ về nguồn gốc 

và quá trình quản lý, sử dụng đất. Trên cơ sở đó sẽ tổng hợp xin ý kiến UBND 

tỉnh xem xét, quyết định.  

 UBND huyện trân trọng báo cáo UBND tỉnh./. 
 

 

   

   Nơi nhận: 
  - Như kính gửi; 

  - CT, các PCT UBND huyện; 

  - Các đơn vị: TN-MT, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện; 

  -  Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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