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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /KH-UBND 

 

 

Nghĩa Hưng, ngày      tháng 03 năm 2023 

KẾ HOẠCH 
Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để  

giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng cầu vượt sông 

 Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ  

cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng 

  

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 các Nghị định của Chính phủ: số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

đất đai; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 37/2014/TT-

BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất 

đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 26/8/2022, số 128/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 của HĐND Tỉnh Nam Định về việc phê duyệt, phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình 

và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái 

Bình - Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất 

giao thông trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hưng; 

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghĩa 

Hưng; 

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh 

Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - 

Thái Bình - Hải Phòng; 



 

 

2 

Căn cứ văn bản số 182/UBND-VP5 ngày 10/03/2023 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc giao nhiệm vụ GPMB dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh 

Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định 

- Thái Bình - Hải Phòng, địa bàn huyện Nghĩa Hưng; 

Căn cứ Thông báo số 190/TB-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc lập báo cáo để  xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu vượt 

sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc 

Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng; 

Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng xây dựng Kế hoạch Thu hồi đất, điều 

tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây 

dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến 

đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Làm cơ sở triển khai các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với 

các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Xây dựng cầu vượt 

sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc 

Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. 

2. Yêu cầu: 

Thực hiện thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các tổ 

chức, cá nhân có đất bị thu hồi đúng theo quy định Luật Đất đai năm 2013; Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật đất đai; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 

2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Quyết định số 

43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban 

hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định, Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND 

về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội 

dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 

30/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định. 
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II. NỘI DUNG 

1. Lý do thu hồi đất:  

 Thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh 

Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam 

Định - Thái Bình - Hải Phòng. 

2. Diện tích, vị trí đất thu hồi: 

* Diện tích đất dự kiến thu hồi: Khoảng 7 ha. 

* Loại đất: Đất chuyên trồng lúa; đất giao thông, thủy lợi nội đồng, đất 

nuôi trồng thủy sản, đất bằng trồng cây hàng năm khác... 

- Nguồn gốc sử dụng đất: là đất nông nghiệp được giao ổn định của các hộ 

gia đình, cá nhân, theo Quyết định 115/QĐ-UBND ngày 15/02/1992 của UBND 

tỉnh; đất do UBND xã quản lý, sử dụng... 

* Vị trí thu hồi đất thực hiện dự án:  

Thuộc địa phận các xã Nghĩa Châu, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, huyện 

Nghĩa Hưng. 

3. Dự kiến thời gian thực hiện: 

- Lập kế hoạch và thông báo thu hồi đất, xong trước 25/3/2023; 

- Họp triển khai kế hoạch thu hồi đất, bàn giao thông báo thu hồi đất trước 

05/4/2023;  

- Xác định diện tích để thông báo thu hồi đất đối với từng hộ; đồng thời 

Niêm yết công khai thông báo thu hồi đất tại trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa 

xóm nơi có đất thu hồi, trước 30/4/2023; 

- Điều tra, xây dựng phương án giá đất cụ thể trình UBND tỉnh quyết định 

theo đúng quy định xong trước ngày 10/5/2023; 

- Điều tra, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất, phân loại nguồn gốc 

sử dụng đất xong trước ngày 15/5/2023; 

- Lập phương án BTHT và TĐC; họp Hội đồng BTHT và TĐC thống nhất 

phương án và lấy ý kiến và công khai phương án. Tổng hợp và giải quyết những 

ý kiến, kiến nghị về phương án BTHT xong trước ngày 30/5/2023; 

- Hoàn thiện hồ sơ; quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương 

án và tổ chức thực hiện; xong trước ngày 10/6/2023; 

- Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh quyết định giao đất thực hiện dự án. 

4. Phân công nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư: 

4.1. Hội đồng BTHT và TĐC huyện chịu trách nhiệm thực hiện công tác 

GPMB để thực hiện dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và 

tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái 

Bình - Hải Phòng. 

4.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chịu trách nhiệm: 
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- Phối hợp với UBND các xã Nghĩa Châu, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung và 

đơn vị tư vấn đo đạc để xác định diện tích đất thu hồi, phân loại nguồn gốc, thời 

điểm sử dụng đất, lên phương án BTHT về đất;   

- Tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình UBND 

huyện phê duyệt; 

 Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những ý kiến, 

kiến nghị phát sinh trong quá trình công khai phương án BTHT; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình UBND huyện phê 

duyệt;  

4.3. Phòng Tài chính kế hoạch huyện chịu trách nhiệm: 

- Kết hợp với phòng TN&MT huyện trong việc điều tra xây dựng giá đất 

cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có);  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã Nghĩa 

Châu, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung xây dựng các phương án hỗ trợ khi nhà nước 

thu hồi đất theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 

xác của số liệu; 

- Thẩm định phương án giá bồi thường hỗ trợ, chuyển hồ sơ về Phòng 

TN&MT tổng hợp để trình UBND huyện phê duyệt phương án BTHT;  

- Lập thủ tục, trực tiếp giám sát, kiểm tra việc chi trả tiền BTHT theo 

phương án được duyệt. 

4.4. Phòng NN&PTNT huyện chịu trách nhiệm: 

- Kiểm đếm, lập và thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ cây trồng, vật 

nuôi (NTTS) trên đất thu hồi; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác 

của số liệu; 

- Tham gia thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trước 

khi trình UBND huyện phê duyệt. 

4.5. Phòng KT-HT huyện chịu trách nhiệm: 

- Kiểm đếm, lập và thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tài sản vật 

kiến trúc trên đất thu hồi; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của 

số liệu; 

- Tham gia thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trước 

khi trình UBND huyện phê duyệt. 

4.7. Phòng Tư pháp huyện chịu trách nhiệm: 

Rà soát hồ sơ, trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất; Cưỡng chế thu hồi đất 

(nếu có) đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

4.8. Chi cục thuế huyện chịu trách nhiệm: 

- Xác định nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp lấn chiếm, tự ý 

chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cấp GCN QSD đất,... (nếu có). Chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu. 

- Tham gia thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và TĐC trước khi 

trình UBND huyện phê duyệt. 

4.9. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện: 
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- Cung cấp hồ sơ địa chính, hồ sơ đăng ký cấp GCN QSD đất của hộ gia 

đình, cá nhân thuộc phạm vi GPMB phục vụ phân loại nguồn gốc sử dụng đất. 

-  Xác định các trường hợp đủ điều kiện được cấp GCN QSD đất theo quy 

định tại Điều 70 của Nghị định 43/2024/NĐ-CP của Chính phủ để làm căn cứ 

lập phương án BTHT, GPMB. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 

xác của số liệu. 

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã để thu GCN QSD đất của các hộ gia 

đình, cá nhân và chỉnh lý trên trang 4 GCN. 

- Tham gia thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và TĐC trước khi 

trình UBND huyện phê duyệt. 

4.10. Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện theo chức 

năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện theo quy định. 

4.11. UBND các xã Nghĩa Châu, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung có trách 

nhiệm: 

- Niêm yết về quy mô công trình, địa điểm xây dựng để các tổ chức, cá 

nhân trong khu vực dự án biết và theo dõi, thực hiện. 

- Gửi Thông báo thu hồi đất đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong 

khu vực dự án; Thực hiện niêm yết công khai thông báo thu hồi đất, công khai 

phương án BTHT và TĐC tại trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa các xóm theo 

quy định; 

- Phối hợp với Hội đồng BTHT và TĐC huyện triển khai kế hoạch thu hồi 

đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường hỗ trợ 

GPMB; Thông báo cho các đối tượng đang sử dụng đất thời gian đo đạc, kiểm 

đếm; Thu thập hồ sơ, tài liệu của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; 

- Cung cấp hồ sơ địa chính về đất; chịu trách nhiệm về phân loại nguồn 

gốc đất đai và các đối tượng đang sử dụng đất trong khu vực dự án; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc, kiến 

nghị trong quá trình triển khai; 

- Tham gia thẩm định phương án BTHT và TĐC trước khi trình UBND 

huyện phê duyệt.  

- Thành lập tiểu ban GPMB để tham gia GPMB, tuyên truyền vận động 

các tổ chức, cá nhân ủng hộ dự án, chấp hành chủ trương thu hồi đất và các quy 

định của pháp luật. 

4.12. Các tổ chức, cá nhân trong khu vực dự án có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Hội đồng BTHT&TĐC huyện, đơn vị tư vấn thực hiện 

công tác điều tra, đo đạc, kiểm đếm. 

- Ngay sau khi quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường hỗ trợ được phê duyệt, thực hiện xong việc chi trả theo quy định thì 

các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải bàn giao đất để thực hiện dự án. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch này, Hội đồng BTHT và TĐC huyện; UBND các xã 

Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, Nghĩa Châu, các đơn vị có liên quan và các tổ chức, 

cá nhân có đất bị thu hồi chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn 

vị báo cáo về UBND huyện để kịp thời tháo gỡ, chỉ đạo thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Hội đồng BTHT và TĐC; 

- Các cơ quan đơn vị có liên quan; 

- UBND xã Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, 

Nghĩa Châu; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

Hoàng Trọng Nghĩa 
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