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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

______ 
 

Số: 60/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

 

Phú Thọ, ngày 23 tháng 11 năm 2015 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy 
về giải quyết những tồn tại liên quan ñến công tác GPMB dự án: 

ðiều chỉnh tuyến QL.32C ñoạn qua thành phố Việt Trì 
________ 

 
 Ngày 19/11/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy chủ trì buổi làm 
việc nghe UBND thành phố Việt Trì, Sở Giao thông vận tải báo cáo những tồn tại liên 
quan ñến công tác bồi thường GPMB dự án: ðiều chỉnh tuyến QL.32C ñoạn qua thành 
phố Việt Trì, cùng dự buổi làm việc có Lãnh ñạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lãnh 
ñạo các sở, ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Nội vụ, Thanh tra 
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe UBND thành phố Việt Trì, Sở Giao thông 
vận tải báo cáo những tồn tại liên quan ñến công tác bồi thường GPMB dự án: ðiều chỉnh     
tuyến QL.32C ñoạn qua thành phố Việt Trì (ñoạn tuyến dài 700 m chưa bàn giao mặt 
bằng thuộc ñịa bàn thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân) và ý kiến tham gia của các thành phần 
tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy kết luận như sau: 

 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, thẩm ñịnh chi tiết toàn bộ hồ sơ, 
tài liệu liên quan ñến việc thu hồi ñất, bồi thường GPMB ñối với 32 hộ dân thuộc thôn 
Nỗ Lực, xã Thụy Vân ñang thắc mắc, kiến nghị về việc bồi thường GPMB dự án và ñề 
xuất, báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết thời gian trước ngày 30/11/2015. Báo 
cáo, ñề xuất phương án giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường phải khẳng ñịnh cụ 
thể các nội dung chính sau: UBND thành phố, Hội ñồng BTGPMB thành phố ñã tính 
ñúng, tính ñủ quyền lợi về bồi thường GPMB cho các hộ dân theo quy ñịnh chưa ? 03 
nội dung thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân gồm: ðề nghị tính khoản hỗ trợ chuyển ñổi 
nghề nghiệp, tạo việc làm ñối với các hộ bị thu hồi ñất nông nghiệp theo mức tối ña là 5 
lần giá ñất theo quy ñịnh tại ðiều 22 Nghị ñịnh 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 của 
Chính phủ, ñề nghị ñược hỗ trợ 160.000 ñồng/m2 theo ðiều 16 Quyết ñịnh 
3995/2009/Qð-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh, ñề nghị  bồi thường hỗ trợ 
chuyển ñổi nghề nghiệp và tạo việc làm với mức 172.000 ñồng/m2 tại mục c khoản 2 
ðiều 10 Quyết ñịnh số 1749/2009/Qð-UBND  ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh có căn 
cứ pháp lý ñể giải quyết không ? Với toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan ñến việc thu hồi 
ñất, bồi thường GPMB của dự án mà UBND thành phố ñã thực hiện có ñủ ñiều kiện ñể 
cưỡng chế thu hồi ñất không ?. 

2. Giao UBND thành phố Việt Trì: 
- Cung cấp ñầy ñủ, hồ sơ tài liệu liên quan ñến việc thu hồi ñất, bồi thường 

GPMB ñối với 32 hộ dân thuộc thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân ñang thắc mắc, kiến nghị về 
việc bồi thường GPMB dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, ñề 
xuất báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết tồn tại của việc thu hồi ñất, bồi thường 
GPMB ñối với 32 hộ dân nêu trên. 
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- Kiểm ñiểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện 
công tác thu hồi ñất, bồi thường GPMB của dự án; có văn bản trả lời lần cuối ñối với 32 
hộ dân thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân ñang thắc mắc, kiến nghị về việc bồi thường GPMB 
dự án (văn bản trả lời ñối với riêng từng hộ và gửi ñến cho từng hộ ñể các hộ dân biết, 
trong văn bản giải ñáp ñầy ñủ tất cả những nội dung thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân, 
...), bố trí thời gian chi trả kinh phí bồi thường cho các chủ hộ xong trước ngày 
30/11/2015. 

- Thông báo cho tất cả các chủ hộ có diện tích ñất trong phạm vi 700 m chiều dài 
tuyến ñường thuộc thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân bàn giao ñất cho chủ ñầu tư dự án chậm 
nhất trước ngày 15/12/2015, hết thời hạn phải lập biên bản bàn giao ñất (ñối với các hộ 
chấp hành) và biên bản ghi nhận những hộ không bàn giao ñất làm cơ sở giao Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thành phố tham mưu thủ tục cưỡng chế thu hồi ñất. 
 - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, các tổ chức 
ñoàn thể cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận 
ñộng ñến từng hộ dân (ñối với 32 hộ dân thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân), UBND thành phố 
cử 01 ñồng chí Lãnh ñạo UBND thành phố   làm Tổ trưởng Tổ công tác tuyên truyền, tài 
liệu phục vụ công tác tuyên truyền gồm: Văn bản trả lời lần cuối ñối với chủ hộ, các tài 
liệu văn bản pháp lý liên quan ñể tuyên truyền giải thích ñối với chủ hộ, thời gian thực 
hiện tuyên truyền xong trước ngày 10/12/2015. 
 3. Công an tỉnh: Phối hợp với UBND thành phố, các cơ quan liên quan thực hiện 
tuyên truyền, vận ñộng các hộ gia ñình, cá nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao 
mặt bằng; chỉ ñạo lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với 
UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu, ñề xuất phương 
án giải quyết những tồn tại liên quan ñến công tác bồi thường GPMB của dự án. 

4. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ ñạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành 
phố, phối hợp với UBND thành phố tổ chức tuyên truyền, vận ñộng các hộ gia ñình, cá 
nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng ñể thực hiện dự án bảo ñảm tiến 
ñộ yêu cầu. 

  
Thông báo ñể các sở, ngành, các cơ quan, ñơn vị liên quan biết và thực hiện./. 
 

 TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Thiều Vinh 
 


