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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét giải 

quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng các dự án kỳ tháng 8/2020 

 
 

Ngày 09/9/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án kỳ tháng 8/2020. Tham dự 

họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng 

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, lãnh 

đạo UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Bình Gia và Công ty cổ 

phần Bất động sản Hà Nội. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, ý kiến tham gia của 

các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung 

Trong tháng 8/2020 công tác giải phóng mặt bằng đã được các sở, ngành, 

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, các nội dung vướng mắc, khó khăn trong tháng 8 giảm 

so với các tháng trước đây. Điều đó cho thấy việc giải quyết vướng mắc tại các 

kỳ họp chuyên đề trước đã đem lại hiệu quả tích cực, bảo đảm cơ sở pháp lý, rõ 

về phương thức, cách thức, trình tự giải quyết, làm cơ sở để UBND các huyện, 

thành phố áp dụng giải quyết vướng mắc theo nội dung đã thống nhất. Bên cạnh 

đó, các huyện, thành phố đã tổ chức xong Đại hội Đảng bộ các cấp, việc giãn 

cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã được nới lỏng nên các 

huyện, thành phố đã tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh 

tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. UBND tỉnh biểu dương sự nỗ 

lực, cố gắng và yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục phấn đấu, đẩy nhanh tiến 

độ công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, xây dựng báo cáo đánh giá 

tiến độ giải phóng mặt bằng hằng tháng của một số huyện chưa đầy đủ, kịp thời. 

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chấp hành nghiêm 

chế độ, nội dung báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng hằng tháng theo đúng 

yêu cầu tại Thông báo số 699/TB-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh, 

trong đó nội dung báo cáo cần phải so sánh, đánh giá tiến độ giải phóng mặt 

bằng so với tháng trước và đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện làm cơ sở 

để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh các nội dung cần 

tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. 
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II. Đối với các nội dung báo cáo, xin ý kiến trực tiếp tại cuộc họp, 

thống nhất thực hiện như sau: 

1. Báo cáo số 414/BC-STNMT ngày 25/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết các 

vướng mắc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tháng 8) 

a) Địa bàn thành phố Lạng Sơn 

- Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn và dự án 

Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I 

Hiện nay, Thanh tra chính phủ đã có Kết luận số 2318/KL-TTCP ngày 

23/12/2019 yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn hủy bỏ Quyết định số 07/2005/QĐ-

UBND ngày 14/02/2005 và hủy bỏ quy định về mức tối thiểu thu hồi đất nông 

nghiệp từ 500m2 được giao 01 ô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất tại các 

quyết định về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh 

do không phù hợp với quy định của pháp luật. UBND tỉnh đã có Công văn số 

148/UBND-THNC ngày 19/8/2020 về việc xin ý kiến xử lý vướng mắc trong 

quá trình thực hiện Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTCP. Do vậy, trước mắt 

chưa xem xét, giải quyết việc hỗ trợ khác đối với các hộ: Lý Văn Canh, Lý Văn 

Phùng, Lăng Thị Lý, Đoàn Văn Thuật, Vy Văn Ních và Vy Văn Dương. 

Sau khi có ý kiến của Thanh tra chính phủ, UBND thành phố Lạng Sơn, 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy 

định. 

- Dự án đầu tư xây dựng Cầu Kỳ Cùng (hạng mục Cầu và Công viên phía 

Bắc Cầu) 

Xét thực tế quá trình quản lý, sử dụng đất, điều kiện, hoàn cảnh ông 

Nguyễn Trung Quý, bị thu hồi 257,4m2 đất ở đô thị tại khu vực có lợi thế về 

kinh doanh, thương mại, gia đình đông nhân khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý 

hỗ trợ khác cho ông Quý bằng việc giao 01 ô đất ở tại khu tái định cư, với hệ số 

tính thu tiền sử dụng đất K=1,2 (ngoài ô đất tái định cư đã giao cho ông Quý 

theo trường hợp bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở) như đề xuất của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 414/BC-STNMT ngày 25/8/2020. 

UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương rà soát, củng cố hồ sơ, chuẩn bị 

đầy đủ điều kiện, phương tiện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 17 trường 

hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế xong trước ngày 15/10/2020. Rà soát, 

ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ 

còn lại xong trong tháng 10/2020. 

- Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn: 

+ Khẩn trương rà soát, củng cố hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện, phương 

tiện để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành 

việc bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Nhà ở xã hội số II, hoàn thành trong 

tháng 10/2020.  

+ Tập trung giải quyết dứt điểm việc các hộ dân chặn đường không cho 



3 

 

chủ đầu tư vào thi công dự án Nhà ở xã hội số II theo quy định của pháp luật, 

hoàn thành trong tháng 9/2020. 

+ Đẩy mạnh công tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến 

độ giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II, III, IV theo đúng chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại các văn bản liên quan, bảo đảm hoàn thành công tác giải 

phóng mặt bằng các dự án trên trong năm 2020. Đồng thời quan tâm chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khác trên địa bàn thành phố. 

b) Địa bàn huyện Lộc Bình 

- Về giải quyết các trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp sau 

ngày 01/7/2014 nay bị thu hồi đất thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải 

Xét điều kiện thực tế dự án Hồ chứa nước Bản Lải là dự án thủy lợi, thủy 

điện lớn, có tính chất đặc thù, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phát 

triển sản xuất nông nghiệp của địa phương. Các hộ bị thu hồi đất đều là đồng 

bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, 

nhận thức pháp luật còn hạn chế, việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp  

không vì mục đích trục lợi từ dự án, chưa bị chính quyền địa phương nhắc nhở, 

xử lý. Mặt khác, đối với loại hình dự án thủy lợi, thủy điện Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 quy định 

chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Do vậy, 

để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho Nhân dân sớm ổn 

định chỗ ở khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, đồng ý hỗ trợ khác đối với 

các hộ gia đình xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp từ ngày 

01/7/2014 đến trước ngày 08/02/2018 (ngày Thông báo thu hồi đất để thực hiện 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải) như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại 

Báo cáo số 414/BC-STNMT ngày 25/8/2020, cụ thể: 

+ Đối với các trường hợp xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc trên đất nông 

nghiệp có hộ khẩu thường trú tại xã thực hiện dự án mà không còn nhà ở, đất ở 

nào khác trên địa bàn xã nơi có đất thu hồi: (1) Thực hiện hỗ trợ tái định cư theo 

quy định hiện hành (hình thức tái định cư phân tán hoặc tập trung do gia đình 

lựa chọn); (2) Hỗ trợ khác bằng 100% giá trị về nhà cửa, vật kiến trúc.  

+ Đối với các trường hợp xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc trên đất nông 

nghiệp có hộ khẩu thường trú tại xã thực hiện dự án mà còn nhà ở, đất ở khác 

trên địa bàn xã nơi có đất thu hồi hoặc đủ điều kiện tái định cư: hỗ trợ khác bằng 

100% giá trị về nhà cửa, vật kiến trúc. 

 + Đối với các trường hợp xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc trên đất nông 

nghiệp không có hộ khẩu thường trú tại xã thực hiện dự án: hỗ trợ khác bằng 

100% giá trị nhà cửa, vật kiến trúc. 

Giá trị tính hỗ trợ khác theo đơn giá bồi thường nhà, công trình, vật kiến 

trúc tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường. 

- Về thực hiện hỗ trợ theo Điều 7 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 

18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

Để bảo đảm việc thực hiện chính sách đồng bộ trong cùng một dự án, 
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đồng ý cho UBND huyện Lộc Bình lập phương án hỗ trợ xây dựng nhà ở, công 

trình phụ, vật kiến trúc phải di chuyển đến nơi ở mới theo quy định tại Điều 7 

Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ như 

đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 414/BC-STNMT ngày 

25/8/2020. 

c) Địa bàn huyện Bình Gia 

- Dự án xây dựng Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Việc xác định mức hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu 

hồi đất theo quy định khoản 1 Điều 12 và khoản 1 Điều 16 Quyết định số 

12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh phải căn cứ vào tỷ lệ đất 

nông nghiệp bị thu hồi. Do hộ gia đình ông Hoàng Văn Dũng có tỷ lệ đất nông 

nghiệp bị thu hồi (15,2%) nhỏ hơn tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp tối thiểu được 

hỗ trợ (30%) nên không đủ điều kiện xem xét hỗ trợ. 

Yêu cầu UBND huyện Bình Gia căn cứ các quy định của pháp luật hiện 

hành để tuyên truyền, giải thích cho ông Hoàng Văn Dũng hiểu và chấp hành 

phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt. 

- Dự án xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện Bình Gia 

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng 

biện pháp hỗ trợ khác về công trình, vật kiến trúc đối với gia đình ông Nguyễn 

Văn Thống, giá trị hỗ trợ bằng 50% giá trị đơn giá bồi thường công trình, vật 

kiến trúc tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường đối với các công trình, 

vật kiến trúc ông Thống đã tạo lập trước ngày 01/7/2014. Không xem xét hỗ trợ 

đối với các công trình, vật kiến trúc do ông Thống tạo lập trái phép sau ngày 

01/7/2014.  

UBND huyện Bình Gia chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của 

các số liệu tính hỗ trợ (về thời điểm, diện tích xây dựng công trình, vật kiến trúc) 

và thực hiện trình tự, thủ tục hỗ trợ khác về công trình, vật kiến trúc cho ông 

Nguyễn Văn Thống theo quy định. Chủ động giải quyết hỗ trợ ổn định đời sống 

và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất cho ông Thống theo quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 19, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ theo thẩm quyền. 

- Dự án xây dựng cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh 

Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.61)  

Về việc xác định loại đất (đất lâm nghiệp) do chưa có sự thống nhất giữa 

bản đồ địa chính đất lâm nghiệp và bản đồ quy hoạch 03 loại rừng: thống nhất 

xác định loại đất theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt dự án rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Lạng 

Sơn và Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng 

Sơn để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. 

Giao UBND huyện Bình Gia khẩn trương lập, phê duyệt phương án bồi 

thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo quy định. Đồng thời chủ động 

rà soát làm rõ nguồn gốc, diễn biến quá trình quản lý, sử dụng đất, số lượng 
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nhân khẩu, việc xử lý vi phạm của UBND cấp xã đối với các trường hợp xây 

dựng nhà trên đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án để đề xuất hướng giải quyết 

theo quy định. 

d) Địa bàn huyện Cao Lộc 

Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

công tác thống kê, kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu tại dự án Cụm Công 

nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành để triển khai 

ngay việc giải phóng mặt bằng khi bảo đảm các điều kiện theo quy định. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và tổ chức thống 

kê, kiểm đếm ngay đối với các trường hợp người sử dụng đất trồng lúa đồng ý 

cho kiểm đếm; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tổ chức kiểm đếm đối với trường hợp 

người sử dụng đất trồng lúa chưa đồng ý cho kiểm đếm sau khi có ý kiến của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Chủ động rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện 

dự án Khu trung chuyển hàng hóa; dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách 

- hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị, huyện Cao Lộc. 

2. Báo cáo số 401/BC-STNMT ngày 18/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng dự án Khu đô thị Phú lộc IV 

a) Về giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của Công ty TNHH TM 

Bích Ngọc 

UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng đối với phần diện tích 553,9m2 đất của Công ty TNHH TM Bích Ngọc 

thuộc phần diện tích đất quy hoạch tuyến giao thông số 7, vỉa hè và quy hoạch 

khu tái định cư. Trường hợp Công ty TNHH TM Bích Ngọc không chấp hành 

quyết định thu hồi đất phải cương quyết cưỡng chế theo quy định. Sau khi giải 

quyết xong nội dung trên UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh xem xét giải quyết các nội dung khác có liên quan đến Công ty TNHH TM 

Bích Ngọc và phần diện tích 662,9m2 đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 

nằm xen kẹp giữa các ô đất tái định cư dự án theo quy định. 

b) Về việc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội tự ý chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất đã giải phóng mặt bằng cho người sử dụng đất 

UBND thành phố Lạng Sơn đôn đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà 

Nội cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án Khu đô thị Phú Lộc IV để xem 

xét, giải quyết các nội dung theo chỉ đạo tại Thông báo số 463/TB-UBND ngày 

28/8/2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, giải quyết vướng mắc tại dự án Khu đô thị 

Phú Lộc IV. 

3. Báo cáo số 404/BC-STNMT ngày 19/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc thẩm định hỗ trợ khác về giá trị công trình nhà ở, vật kiến trúc 
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cho 03 hộ gia đình tại dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu II, thị trấn 

Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

- Đối với trường hợp hộ ông Lê Văn Lưu: 

Xét thực tế triển khai dự án thấy rằng: UBND huyện Văn Lãng ban hành 

Thông báo thu hồi đất lần 1 (Thông báo số 519/TB-UBND ngày 30/5/2011), 

nhưng đến thời điểm 30/5/2014 (sau 3 năm) UBND huyện vẫn chưa ban hành 

quyết định thu hồi đất và không thực hiện việc điều chỉnh, hủy bỏ diện tích thu 

hồi đất thực hiện dự án trong kế hoạch sử dụng đất nên việc ông Lê Văn Lưu 

xây dựng công trình trên đất ở tại thời điểm tháng 9/2014 là phù hợp với quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên quá trình thực 

hiện, ông Lưu không xin giấy phép xây dựng, đã bị UBND thị trấn Na Sầm lập 

biên bản vi phạm ngày 08/9/2014 nên việc tạo lập tài sản trên đất của ông Lưu là 

trái với quy định pháp luật; căn cứ khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai 2013 công 

trình không đủ điều kiện để xem xét bồi thường theo quy định.  

Tuy nhiên, xét thấy việc chậm ban hành quyết định thu hồi đất và điều 

chỉnh diện tích thu hồi đất thực hiện dự án có một phần lỗi của cơ quan Nhà 

nước, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ khác về công trình nhà ở, vật kiến trúc 

cho gia đình ông Lê Văn Lưu, mức hỗ trợ khác bằng 80% giá trị đơn giá bồi 

thường công trình, vật kiến trúc tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường. 

- Đối với trường hợp hộ ông Trần Ngọc Lục và hộ ông Nông Văn Đức: 

Không nhất trí hỗ trợ khác đối với công trình, vật kiến trúc đối với hộ ông 

Trần Ngọc Lục và hộ ông Nông Văn Đức như đề xuất của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tại Báo cáo số 404/BC-STNMT ngày 19/8/2020 do công trình, vật 

kiết trúc được ông Trần Ngọc Lục và hộ ông Nông Văn Đức tạo lập trái phép 

trên đất nông nghiệp, thời điểm xây dựng không có giấy phép xây dựng. 

- Giao UBND huyện Văn Lãng làm việc và đề nghị Công ty cổ phần Vận 

tải Thương mại Bảo Nguyên (chủ đầu tư dự án) căn cứ điều kiện, hoàn cảnh  

thực tế để xem xét hỗ trợ hợp lý bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất đối với 

các hộ ông Trần Ngọc Lục, hộ ông Nông Văn Đức, hộ ông Lê Văn Lưu. 

4. Báo cáo số 416/BC-STNMT ngày 25/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ và các quy định khác về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh  

- Đồng ý ban hành Quyết định mới thay thế các Quyết định của UBND 

tỉnh quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định khác về cơ 

chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh như đề xuất của sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 416/BC-

STNMT ngày 25/8/2020, cụ thể: 

+ Sửa đổi Điều 7 và Điều 8 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 

14/02/2015 để phù hợp với Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 về sửa 
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đổi, bổ sung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi 

hành Luật Điện lực về an toàn điện. 

+ Bổ sung quy định về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của 

hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở theo quy định tại Điều 21 Nghị 

định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Quyết định số 

63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 

và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 

+ Chuyển khoản 3 Điều 16 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 

14/02/2015 của UBND tỉnh thành khoản 4 và bổ sung khoản 3 Điều 16 Quyết 

định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 quy định về hỗ trợ một vụ hoa 

màu trong thời gian chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định 

thu hồi đất, đối với các trường hợp bị thu hồi đất lúa, đất trồng cây hàng năm 

khác nhưng tại thời điểm kiểm đếm là đất trống. 

+ Đồng ý giữ nguyên nội dung quy định tại khoản 2 Điều 16 Quyết định 

số 12/2015/QĐ-UBND (quy định về Hỗ trợ một lần thuê nhà ở) và khoản 3 Điều 

1 Quyết định 10/2019/QĐ-UBND (Hỗ trợ khác để tái định cư, ổn định đời sống 

và sản xuất) trong nội dung Quyết định mới. 

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan nghiên cứu, đề xuất mức hỗ trợ theo Quyết định số 63/2015/QĐ-

TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện trình tự, thủ 

tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đầy đủ các điều kiện trình 

phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2020./. 

 
 

Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: TN&MT, TC, XD, TP,  

NN&PTNT, LĐTB&XH; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều  
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