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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá 

quyền sử dụng đất tại các Khu đô thị, khu dân cư tập trung 

trên địa bàn huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2016-2020 
 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định 
 

 

Thực hiện Văn bản số 851/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 06/5/2022 của Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định về việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau 

giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh; 

Căn cứ các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 38/BC-HĐND ngày 

03/11/2021 của HĐND tỉnh Nam Định về kết quả giám sát chuyên đề việc quản 

lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu 

dân cư tập trung trên địa bàn huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2016-2020, Uỷ ban nhân 

dân huyện Mỹ Lộc báo cáo một số nội dung như sau: 

1. Đối với các dự án đã hoàn thành: Chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ trình 

phê duyệt quyết toán, đạt tỷ lệ 100% (02 dự án: KDC tập trung xã Mỹ Thành và 

KDC tập trung xóm Bắc xã Mỹ Thịnh), các công trình đã hoàn thành và đưa vào 

sử dụng đảm bảo chất lượng và tiến độ; không để dự án nào quá thời gian so với 

quy định. 

2. Đối với các dự án chuyển tiếp đang triển khai thi công xây dựng (01 

dự án: Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc): UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt 

công tác GPMB; tăng cường công tác đối thoại, tuyên truyền tới hộ dân còn 

vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi 

công; triển khai, tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng phần còn lại của dự 

án để sớm có quỹ đất đưa vào đấu giá, dự kiến trong quý III/2022 sẽ tiếp tục đưa 

một phần còn lại của quỹ đất vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân 

dân làm nhà ở. 

3. Đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đang triển khai 

thực hiện: 01 dự án thuộc giai đoạn 2016-2020 (Xây dựng KDC tập trung xóm 

5 xã Mỹ Hưng) và 03 dự án thuộc giai đoạn 2021-2025  (KDC tập trung xã Mỹ 

Hà, KDC tập trung thôn An Cổ Mỹ Thành, KDC tập trung xã Mỹ Trung); đến 

nay UBND huyện đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để đưa công trình 
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thực hiện theo đúng tiến độ trong chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

4. Việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ 

Lộc và các KDC tập trung:  

- Luôn được chú trọng công tác quy hoạch, đảm bảo đồng bộ thống nhất 

giữa các phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực trong quy hoạch vùng huyện để 

tích hợp vào quy hoạch tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các 

khu đô thị, KDC tập trung trên địa bàn trong thời gian tới. 

- Thực hiện quản lý hệ thống hạ tầng các khu đô thị, KDC tập trung tuân 

thủ theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công. 

- Quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng chưa để xảy ra việc vi phạm trong 

hoạt động xây dựng của các tổ chức cá nhân tại các khu đô thị, khu dân cư tập 

trung trong thời gian qua. 

5. Việc xây dựng kế hoạch và sử dụng nguồn vốn đầu tư từ nguồn đấu 

giá đất tại các khu đô thị, KDC tập trung trên địa bàn huyện: 

Căn cứ Nghị quyết số 53/2021/NĐ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND 

tỉnh Nam Định, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư 

từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc và các KDC 

tập trung trên địa bàn, đồng thời đã báo cáo và trình HĐND huyện thông qua 

ban hành Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch đầu tư công 

hàng năm tại các Nghị quyết số 40/NQ-HĐND và số 41/NQ-HĐND ngày 

14/12/2021, UBND huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện 

tại các Quyết định số 6758/QĐ-UBND ngày 15/12/2021, số 6775/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2021. 

Thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, nguồn vốn đầu tư từ 

nguồn đấu giá đất tại các khu đô thị, KDC tập trung trên địa bàn huyện được xây 

dựng đúng cơ chế, chính sách, Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành và thực 

hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, cụ thể: 

- Đối với nguồn vốn từ thu tiền đất tại khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc: Ngân 

sách tỉnh cấp lại 100% để chi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án, 

chi đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thuộc dự án; số còn lại để chi đầu tư 

xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện và ưu tiên cho các 

dự án, công trình của xã Mỹ Hưng và thị trấn Mỹ Lộc có đất bị thu hồi theo 

danh mục và kinh phí phân bổ cho các dự án, công trình đã được Hội đồng nhân 

dân huyện thông qua. 

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất tại các KDC tập trung: Sau khi trừ đi 

kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án, chi đầu tư xây dựng các công trình hạ 
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tầng thuộc dự án, nguồn vốn còn lại được coi là 100% thì Nghị quyết của 

HĐND huyện đã phân bổ 50% để đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn 

huyện, trong đó: 

 + Phân bổ 60% để chi đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn huyện do 

tỉnh quyết định đầu tư; 

+ 40%  phân bổ cho các dự án, công trình của xã có đất bị thu hồi (tối đa 

không quá 20%); các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện; xử lý nợ 

đọng xây dựng cơ bản (nếu có); công tác quản lý đất đai... 

(Chi tiết danh mục dự án được phân bổ vốn từ tiền đất khu đô thị thị trấn Mỹ 

Lộc và KDC tập trung các xã trên địa bàn huyện Mỹ Lộc trong Nghị quyết 

41/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện) 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Mỹ Lộc về kết quả thực hiện các 

kiến nghị của đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, UBND 

huyện Mỹ Lộc trân trọng báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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