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Số 345-CV/BDVTU

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2022

V/v Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn
số 04-HD/TU về công tác dân vận trong bồi thường,
hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng các
công trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội

Kính gửi - Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội;
- Các Huyện ủy, Thành ủy.
Thực hiện chương trình trọng tâm công tác năm 2022 và Hướng dẫn số
04-HD/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác
dân vận trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng các công
trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, để kịp thời tham mưu, tổng hợp dự
thảo báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán
sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trịxã hội; các Huyện ủy, Thành ủy xây dựng báo cáo Sơ kết 5 thực hiện công tác
dân vận trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng các công
trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội (theo gợi ý đề cương và các biểu
phụ lục gửi kèm.
Báo cáo gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn trước ngày 20/4/2022,
đồng thời gửi file qua đường thư điện tử mạng nội bộ địa chỉ:
nhgiang@langson.gov.vn hoặc: danvanlangson@gmail.com. Đề nghị các cơ
quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện đảm bảo đúng nội dung và thời gian
quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Lãnh đạo BDVTU,
- Ban Dân vận các Huyện, Thành ủy,
- Phòng DVCQ-DT-TG,
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Giáp Thị Bắc

ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý
BÁO CÁO
Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày
19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận trong thực hiện
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng các công trình,
dự án, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Khái quát đặc điểm, tình hình liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo
của Ban Thường vụ Huyện ủy trong thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày
19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tình hình triển khai thực công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải
phóng mặt bằng các công trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trước và
sau khi Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 19/5/2017 về công tác
dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng
các công trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội.
Số lượng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện đang triển
khai hiện nay (nguồn vốn, quy mô, địa điểm)...
2. Những thuận lợi, khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ
chức thực hiện.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỐ 04-HD/TU
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền
- Công tác quán triệt, tuyên truyền Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày
19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản khác của Đảng, nhà nước
liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng
các công trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội.
- Việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
của cấp ủy, chính quyền.
1.2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị – xã hội, các cơ quan chính quyền
- Công tác nắm tình hình, tư tưởng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân,
những vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng
mặt bằng...
- Vai trò chủ động phối hợp của các cơ quan chính quyền.
- Vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội
viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng,
Nhà nước về đất đai; đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; đề ra các giải pháp
tuyên truyền, vận động hợp lòng dân.
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2. Kết quả thực hiện nội dung và các bước tiến hành công tác dân
vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt
bằng các công trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội
2.1. Kết quả công tác dân vận trong giai đoạn chuẩn bị quy hoạch, xây
dựng công trình, dự án; triển khai công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế,
xã hội
- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, của địa phương về chuẩn bị quy hoạch, xây dựng các công
trình, dự án.
- Kết quả triển khai lấy ý kiến của các hộ, khu dân cư bị ảnh hưởng hoặc
chịu sự tác động của công trình, dự án sau khi dự thảo xong quy hoạch, dự án,
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Kết quả tiếp thu ý kiến tham gia của
Nhân dân, của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Việc công khai với người dân, Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể
chính trị - xã hội về nội dung liên quan sau khi công trình, dự án được phê duyệt
và chuẩn bị triển khai thực hiện.
- Cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương về thu hồi đất khi
thực hiện dự án để nhân dân hiểu đúng, đủ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng
của dự án, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi dự án được thực hiện, vận động
Nhân dân thực hiện dự án.
2.2. Kết quả công tác dân vận trong giai đoạn thực hiện các công trình,
dự án.
- Việc xây dựng các Quyết định thành lập Hội đồng; Số lượng thành
viên; Xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể trong các
thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của công trình, dự án.
- Việc công bố rõ chủ trương, phương án bồi thường; Việc khảo sát, lập
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, lấy ý
kiến người bị thu hồi đất, tổng hợp tiếp thu để xây dựng phương án kiểm đếm,
thanh toán; phương án tuyên truyền, vận động...
- Công tác chuẩn bị các điều kiện tài chính, kinh phí để thực hiện, phân
công trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để tuyên truyền vận động,
nghiên cứu tiếp thu, giải quyết những ý kiến thắc mắc kiến nghị đến từng hộ dân
có liên theo quy định cuả pháp luật.
- Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công chức tham gia thực hiện công
trình, dự án gắn với thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách
dịch, cửa quyền, mất dân chủ, thiếu trung thực...
2.3. Kết quả công tác tổ chức lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đối thoại, giải
quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân trong quá trình thực hiện các công trình,
dự án.
- Việc nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng và ý kiến tham gia góp ý, thắc
mắc, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân để kịp thời tiếp thu những ý kiến đúng đắn,
chỉnh sửa, bổ sung về cơ chế chính sách, phương pháp tổ chức thực hiện.
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- Việc tổ chức đối thoại của cấp ủy, chính quyền đối với Nhân dân khi có
khiếu kiện đông người, phức tạp xảy ra “điểm nóng” để giải quyết những yêu
cầu, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.
- Sau khi thực hiện xong công trình, dự án Ban Dân vận, MTTQ và các tổ
chức chính trị-xã hội tiếp tục nắm tâm tư nguyện vọng, đời sống, việc làm, thu
nhập của Nhân dân, nhất là những công trình, dự án tái định cư để tiếp tục tuyên
truyền vận động và tham mưu giải quyết, hỗ trợ kịp thời những khó khăn, bức
xúc, sớm ổn định cuộc sống của Nhân dân.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
2. Hạn chế
3. Nguyên nhân của hạn chế
4. Bài học kinh nghiệm
5. Kiến nghị, đề xuất
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG THỜI
GIAN TỚI

