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V/v tổ chức thực hiện hợp phần bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án 

TPCP giai đoạn 2017- 2020 do Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quyết định đầu tư 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án Thủy lợi sử dụng vốn 

TPCP giai đoạn 2017- 2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quản lý (Sơn La, Phú Thọ, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đăk 

Nông, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Phước). 

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân Tỉnh, công tác 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (gọi tắt là GPMB) của các dự án Thủy lợi bằng 

nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017- 2020 do Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quyết định đầu tư trên địa bàn Tỉnh đã đạt được kết quả nhất định. Hầu 

hết các dự án đã bàn giao được mặt bằng để tổ chức thi công hợp phần xây 

dựng. Tuy nhiên, theo báo cáo của các chủ đầu tư và qua tổng hợp, theo dõi, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT (Bộ) nhận thấy vẫn còn một số dự án chưa hoàn thành 

các thủ tục pháp lý  có liên quan đến GPMB như chuyển mục đích sử dụng đất, 

rừng các loại... (như Phụ lục I kèm theo), phần kinh phí tăng thêm so với tổng 

mức đầu tư hợp phần GPMB được duyệt vẫn chưa được bổ sung (như Phụ lục II 

kèm theo) để làm căn cứ thực hiện các công việc tiếp theo trong khi thời gian 

thực hiện chỉ còn không đến 02 năm. Mặc dù đã được Bộ hướng dẫn, đôn đốc, 

nhắc nhở nhiều lần, bằng nhiều hình thức, song công tác GPMB của Dự án rất 

chậm, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra. 

Để đẩy nhanh công tác GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ của hợp phần xây 

dựng, nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2020, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất, rừng các loại. Đề nghị Ủy ban 

nhân dân Tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông 

nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan khẩn trương: 

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh trình cấp có thẩm quyền 

(Thủ tướng Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân Tỉnh) quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất xây dựng công trình theo quy 

định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013; 

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền 

(Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân Tỉnh) quyết định 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy 

định tại Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017; 
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- Chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

trồng lúa (theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ) và chuyển mục đích sử dụng rừng (theo quy định tại 

Điều 42 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ) ngay 

sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương. 

2. Về phần kinh phí tăng thêm: Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí bổ 

sung đủ kinh phí tăng thêm từ ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hoàn 

thành công tác GPMB cho Dự án như đã cam kết. 

3. Về triển khai thực hiện và giải ngân: 

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo Chủ đầu tư, 

các Sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện, xã có liên quan bổ sung đủ nhân sự cần 

thiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB như đo vẽ địa chính, xác định 

diện tích, nguồn gốc đất, loại đất, kiểm đếm, trình phê duyệt giá đất cụ thể..., đồng 

thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhận được sự đồng thuận của 

các tổ chức, cá nhân nhằm rút ngắn thời gian tổ chức thực hiện, sớm thẩm định, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án GPMB làm cơ sở chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng và thúc đẩy tiến độ giải ngân. 

4. Khi cần, Ủy ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm giải trình ý kiến chất vấn 

của đại biểu Quốc hội hoặc của các tổ chức/cá nhân liên quan nếu công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư chậm trễ, không kịp bàn giao mặt bằng dẫn đến công 

trình chậm tiến độ, không hoàn thành theo kế hoạch đề ra. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo để công tác 

GPMB hoàn thành đúng tiến độ, góp phần sớm đưa Dự án vào khai thác, sử 

dụng phát huy hiệu quả đầu tư./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Vụ Kế hoạch; 

- CĐT hợp phần xây dựng (để t/h); 

- CĐT hợp phần GPMB (để t/h); 

- Lưu: VT, XD (50b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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