
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

Số:           /BC- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mỹ Lộc, ngày     tháng 5 năm 2022 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác GPMB 4 tháng đầu năm 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ thời gian tới 

 

Thực hiện công văn số 1230/STNMT-ĐĐĐK&KTĐ ngày 27/4/2022 về việc 

báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB trên địa bàn.  

UBND huyện báo cáo công tác GPMB trên địa bàn huyện Mỹ Lộc 4 tháng 

đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện: 

Xác định công tác BTHTGPMB là khâu rất khó khăn, phức tạp vì động chạm 

đến quyền và lợi ích của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân có đất phải thu hồi. Công 

tác GPMB có nhanh và đảm bảo được an ninh nông thôn, không để xảy ra khiếu 

kiện đông người vượt cấp…. mới thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng về huyện 

đầu tư, cũng như mới đẩy nhanh được tiến độ thi công các công trình, dự án, tiến 

độ giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa công trình, dự án hoàn thành vào khai thác, 

phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Chính vì vậy mà huyện luôn xác định công tác 

GPMB là khâu then chốt, phải đi trước một bước và cần có sự chỉ đạo, thực hiện 

một cách đồng bộ, quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị MTTQ, các ban 

ngành, đoàn thể v.v. từ huyện đến xã, đến thôn xóm, tổ dân phố. Đối với các dự án 

nhà nước thu hồi đất phải GPMB với diện tích lớn, tác động ảnh hưởng trực tiếp 

đến nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất có tài sản phải bồi thường thu hồi, 

tháo dỡ hoặc không được bồi thường mà phải tuyên truyền vận động tự nguyện 

hiến đất, tháo dỡ công trình để làm đường giao thông nông thôn thì huyện thành lập 

Ban chỉ đạo công tác GPMB do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban, các 

đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy làm phó trưởng ban và thành viên là các đồng chí 

Ủy viên BTVHU, HUV và các trưởng ban, trưởng phòng chuyên môn liên quan, 

đồng chí Bí thư, Chủ tịch của xã có đất phải GPMB tham gia. Ban chỉ đạo thành 

lập các tiểu ban như: tiểu ban tuyên truyền; tiểu ban an ninh; tiểu ban giải quyết 

đơn thư kiến nghị, phản ánh. Xã có đất phải GPMB thì thành lập Ban tuyên truyền, 

Tổ giúp việc của xã. Phân công phân nhiệm rõ ràng cụ thể cho các thành 

viên.  



2 
 

 

UBND huyện thành lập Hội đồng BTHTGPMB tái định cư theo từng dự án 

do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch làm chủ tịch Hội đồng; phó chủ tịch Hội 

đồng là các đồng chí phó chủ tịch UBND huyện, trưởng phòng Tài nguyên- Môi 

trường, Tài chính Kế hoạch, Kinh tế hạ tầng; thành viên Hội đồng là các lãnh đạo 

các phòng chuyên môn như TNMT, KTHT, TCKH, NN&PTNT, LĐTBXH, 

BQLDA khu vực huyện v.v. Hội đồng thành lập tổ giúp việc, tổ kiểm đếm .v.v 

Phân công, phân nhiệm rõ rang cụ thể cho các thành viên. 

Ngày 13/4/2022 Huyện ủy Mỹ Lộc đã thành lập Ban chỉ đạo GPMB phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2022-2025 tại quyết định số 138-

QĐ/HU, trong đó đồng chí Bí thư huyện ủy làm trưởng ban, các đồng chí thường 

trực huyện ủy, UVBTV, Bí thư các xã là thành viên phụ trách theo địa bàn và lĩnh 

vực được giao. Ngày 8/4/2022 UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác 

GPMB giai đoạn 2019-2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự hội 

nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

huyện ủy, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban 

chấp hành Đảng bộ huyện,  Thủ trưởng các cơ quan: phòng Kinh tế hạ tầng; phòng 

Tư pháp; phòng Giáo Dục; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; Chi 

cục Thuế khu vực Thanh phố- Mỹ Lộc; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Mỹ 

Lộc. Tại cấp xã có: Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Cán bộ Địa chính - 

Xây dựng và Môi trường các xã, thị trấn. Hiện tại hàng tháng, các xã, thị trấn, thành 

viên Ban chỉ đạo báo cáo tiến độ về công tác GPMB để Ban chỉ đạo lãnh đạo, chỉ 

đạo và giải quyết những khó khăn vướng mắc. 

 2. Kết quả thực hiện GPMB 4 tháng đầu năm 2022 

Xác định được vai trò của công tác GPMB trong quá trình thực hiện các 

công trình, dự án, được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các 

Sở, ngành của tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện và cả hệ thống chính trị của huyện 

đã tích cực, quyết liệt vào cuộc, triển khai thực hiện nhiều công trình có liên 

quan đến công tác GPMB và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể là:  

Từ đầu năm đến nay, huyện Mỹ Lộc đã và đang triển khai 7 dự án công 

với tổng diện tích 163,2 ha, trong đó:  

2.1. Dự án trọng điểm: Khu công nghiệp Mỹ Thuận: Khu công nghiệp 

Mỹ Thuận với diện tích 150 ha, thu hồi đất của 769 chủ sử dụng đất. Hiện tại đã 

giải phóng mặt bằng xong 150,41 ha của 755 chủ sử dụng đất; diện tích chưa 

hoàn thành xong công tác GPMB là 0,14 ha của 14 chủ sử dụng đất. Trong đó: 

tại xã Mỹ Thuận 0,1 ha của 12 hộ và tại xã Mỹ Thịnh 0,41 ha của 02 hộ, nguyên 

nhân:  
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Xã Mỹ Thuận: 03 hộ trang trại (Phương, Vân, Ngọc) đề nghị hỗ trợ vượt 

lập; 03 hộ vườn, ao (Thiện, Bẩy, Tuấn) đề nghị về giá đất, 5 hộ liên quan đến 

phân chia thừa kế, hiện không ở địa phương, 01 hộ tái định cư đang xem xét giá 

đất. 

Xã Mỹ Thịnh: 01 hộ (Thuấn) tái định cư đang xem xét giá đất và 01 hộ 

(Dũng) đang xây dựng phương án BTHT. 

Đối với các hộ còn lại Huyện ủy, UBND huyện đang chỉ đạo quyết liệt 

Hội đồng GPMB thực hiện xong công tác GPMB trong Quý II năm 2022.  

2.2. Công trình dự án đang triển khai: 06 

+ Dự án Khu dân cư xã Mỹ Hưng: với diện tích 2,0 ha, thu hồi đất của 179 

chủ sử dụng đất. Dự án hiện đã hoàn thành đo đạc và được sở Tài nguyên và 

Môi trường thẩm định kết quả, hiện UBND huyện đang triển khai công tác 

BTHT GPMB.  

+ Dự án Khu dân cư tập trung xã Mỹ Trung: với diện tích 2,08 ha, thu hồi 

đất của khoảng 54 chủ sử dụng đất, hiện đang triển khai đo đạc, thu thập hồ sơ 

giấy tờ liên quan để lập phương án và tổ chức công khai . 

+ Dự án Khu dân cư tập trung xã Mỹ Hà: với diện tích 1,22 ha, thu hồi đất 

của khoảng 11 chủ sử dụng đất, hiện đang triển khai đo đạc, thu thập hồ sơ giấy 

tờ liên quan để lập phương án và tổ chức công khai . 

+ Dự án mở rộng khu dân cư tập trung xã Mỹ Thành: với diện tích 7,32 

ha, thu hồi đất của khoảng 80 chủ sử dụng đất, hiện đang hoàn thiện các thủ tục 

về đầu tư và đang triển khai đo đạc, thu thập hồ sơ giấy tờ liên quan. 

+ Dự án Trạm điệm 110KV Mỹ Trung: với diện tích 0,86 ha, thu hồi đất 

của khoảng 44 chủ sử dụng đất, hiện đã có kết quả đo đạc đang thu thập hồ sơ 

giấy tờ liên quan. 

+ Dự án Cải tạo đường dây 110kV Nam Định - Mỹ Lộc - Lý Nhân: với 

diện tích 0,03 ha, thu hồi đất của khoảng 6 chủ sử dụng đất, hiện đã có kết quả 

đo đạc đang thu thập hồ sơ giấy tờ liên quan. (Có biểu chi tiết kèm theo) 

3. Đánh giá kết quả thực hiện: 

3.1. Ưu điểm: 

- Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để 

đẩy mạnh công tác GPMB, nhiều dự án đảm bảo tiến độ và vượt tiến độ trong công tác 

GPMB.  

- Công tác giải phóng mặt bằng đã được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự 

phối hợp chặt chẽ và sự nỗ lực của các cấp chính quyền cấp cơ sở, đặc biệt là sự ủng 

hộ, đồng thuận của Nhân dân trong vùng dự án chính là điều kiện thuận lợi cho công 
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tác GPMB được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội.  

- Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai, xây 

dựng về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình giải phóng mặt bằng 

được thực hiện tốt. Qua đó, đã góp phần nâng cao về nhận thức của các cấp, các 

ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, tạo 

thuận lợi bàn giao mặt bằng đúng thời hạn để tiến hành triển khai các dự án.  

- An ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trong công tác giải phóng mặt bằng được 

đảm bảo.  

3.2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: 

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác GPMB còn một số tồn tại, hạn 

chế như sau:  

- Chính sách bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất còn nhiều bất cập 

ảnh hưởng đến tiến độ dự án và chính sách áp dụng đối với người dân trước và sau 

khi bị thu hồi đất. 

- Giá đất thị trường có nhiều biến động, có sự so sánh về chính sách và giá bồi 

thường, hỗ trợ giữa người được áp dụng theo thời điểm đã ban hành chính sách cũ với 

người đang được thực hiện chính sách mới cũng làm nảy sinh nhiều phức tạp. 

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân có nơi gặp không ít khó khăn 

do sự hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế. Nhiều trường hợp người 

dân cố tình cản trở quá trình thu hồi đất, không chịu bàn giao mặt bằng khi đã có 

quyết định thu hồi đất.  

- Đối với người bị thu hồi đất: Việc bố trí diện tích đất tái định cư chậm, 

nhiều khi chưa phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân; việc bố trí việc 

làm cho người có đất bị thu hồi chưa đảm bảo. Mặt khác, giá trị quy đổi thành tiền 

đối với các khoản hỗ trợ còn thấp. Người có đất bị thu hồi đa số là thuần nông nên 

họ khó có khả năng sử dụng các khoản hỗ trợ để ổn định sản xuất, chuyển đổi nghề 

nghiệp và tạo việc làm.  

* Nguyên nhân: 

- Cấp ủy, chính quyền tại một số địa phương nhất là cấp cơ sở nhận thức 

chưa đầy đủ, chưa tập trung cao, chưa kiên quyết chỉ đạo trong công tác GPMB; 

chưa phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của cộng đồng 

trong công tác GPMB.  

- Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ trong quá 

trình thực hiện GPMB tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa 

đạt hiệu quả cao.  
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- Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương, chính quyền cấp cơ sở đôi 

lúc còn thiếu chặt chẽ; quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành, lĩnh vực 

chưa thống nhất; hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai chưa đồng bộ, cập nhật không 

thường xuyên gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc đất khi thực hiện GPMB. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB ở một số địa phương còn thiếu, chủ 

yếu là cán bộ kiêm nhiệm.  

- Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý đất đai và công tác 

GPMB còn thiếu đồng bộ, chưa sát với thực tế, nhiều vấn đề phát sinh trong thực tế 

công tác GPMB chưa được quy định cụ thể dẫn đến khó phát triển khai thực hiện.  

- Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ và chấp hành nghiêm các 

quy định pháp luật về công tác GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

- Hệ thống hồ sơ địa chính ở một số xã đã quá cũ và lạc hậu gây khó khăn 

trong việc lập hồ sơ, thủ tục thu hồi đất, GPMB. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới: 

- Cần xác định công tác GPMB là việc làm khó, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp 

đến lợi ích của người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở. Do 

đó cần có sự chỉ đạo của Đảng, sự tập trung vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống 

chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành 

của chính quyền, sự vào cuộc MTTQ và  các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát 

huy sức mạnh tổng hợp trong việc tuyên truyền vận động người dân.  

- Tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, với 

phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình 

thực hiện; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính 

đáng của người dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao 

của Nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng.  

- Thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến và công khai phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm phát huy dân chủ, công khai minh 

bạch, tăng cường sự giám sát của cộng đồng trong thực hiện bồi thường, GPMB. 

Đối với tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất phát sinh sau khi đã có 

quyết định thu hồi đất hoặc sau khi quy hoạch đã được công bố theo quy định thì 

kiên quyết không bồi thường. Những tài sản gắn liền với đất được tạo lập trước khi 

có quyết định thu hồi đất mà trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng thì cũng không bồi thường.  

- Việc xác định giá cụ thể phải kịp thời, chính xác, phù hợp với giá trị 

trường, đúng thời điểm, phù hợp với từng vị trí cụ thể, trên cơ sở đó đưa ra phương 

án thu hồi đất được người dân ủng hộ chấp thuận.  
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- Cần quan tâm, hỗ trợ người dân trong đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, 

chuyển đổi sản xuất và tìm kiếm việc làm, vì nó là phương tiện cuộc sống của 

người bị thu hồi đất trước mắt cũng như lâu dài. Cần có những chính sách, biện 

pháp khôi phục cuộc sống cho họ như: Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tuyển dụng 

lao động, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, bổ sung quy định trợ cấp 

cho người dân sau khi bị thu hồi đất không có việc làm và thiếu việc làm đặc biệt 

đối với chính sách và hộ nghèo, lao động trên 35 tuổi.  

- Áp dụng nhất quán cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và 

hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ 

người dân vì nếu vận dụng không nhất quán sẽ phát sinh khiếu kiện, thắc mắc trong 

dân, gây lúng túng cho chủ đầu tư và chính quyền các cấp.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu đất 

đai, Quản lý thửa đất theo hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tổng thể để xác định chính 

xác nguồn gốc đất đai.  

III. Đề xuất ban chỉ đạo 

- Kiến nghị Chính phủ, bộ TN&MT, UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị liên 

quan sớm ban hành đồng bộ hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến công tác 

GPMB, kịp thời điều chỉnh các quy định đảm bảo phù hợp với thực tế. 

- Điều chỉnh đơn giá đất BTHT, tái định cư cho phù hợp và sát với thực tế. 

- Đề xuất mở rộng diện thu hồi đất đối với các dự án phục vụ cho phát triển 

kinh tế xã hội, tránh tình trạng cùng một thửa đất có nhiều mức giá khác nhău, gây 

khó khăn cho công tác GPMB. 

Trên đây là báo cáo công tác giải phóng mặt bằng 4 tháng đầu năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo trên địa bàn huyện Mỹ Lộc./. 

UBND huyện trân trọng báo cáo. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TN&MT; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy  
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