
 

ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐỨC THỌ                               Độc lập - Tự do - Hanh phúc 
 

 

Số:  1207 /BC- UBND                                       Đức Thọ, ngày   03  tháng  6  năm 2020 
 

V/v báo cáo những khó khăn, vướng mắc 

trong việc thực hiện bồi thường GPMB 

đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất 

 

    

     Kính gửi:   Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. 
   

 

 

Thực hiện công văn số 1612/STNMT-ĐGĐBT ngày 28/5/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh về việc báo cáo những khó khăn trong việc 

thực hiện bồi thường GPMB đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất. 

 Ủy ban nhân dân huyện báo cáo số liệu cụ thể như sau: 

1. Dự án: Mở rộng kho dự trử Đức Lâm Cục dự trử Nhà nước khu vực 

Nghệ Tĩnh, địa điểm tại xã Lâm Trung Thủy, diện tích mở rộng khuôn viên 

9.737 m2 lấy trên đất sản xuất nông nghiệp (Trang trại kinh tế tổng hợp của 07 

hộ gia đình). Đến nay đã có 02 hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB 

với diện tích 584 m2, còn lại 05 hộ gia đình diện tích 9.153 m2 các hộ chưa đồng 

tình với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB không chịu nhận tiền,  

Trong đó: có 02 hộ yêu cầu tài sản xây dựng trên đất nông nghiệp được 

bồi thường 100% không áp dụng theo Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 

02/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Có 01 hộ yêu cầu bồi thường phần diện 

tích còn lại (ngoài mốc) 410 m2. Có 02 hộ yêu cầu kiểm đếm lại tài sản (Hội 

đồng bồi thường GPMB đã kiểm đếm lại nhưng 02 hộ vẫn không đồng tình). 

2. Dự án: Mở rộng Cụm Công nghiệp Thái Yên (giai đoạn 2) địa điểm xã 

Thanh Bình Thịnh. 

Dự án Mở rộng Cụm công nghiệp Thái Yên (giai đoạn 2) có quy mô 

51.629 m2 thuộc đất sản xuất nông nghiệp (LUC) của 85 hộ gia đình tại 02 xã 

Thái Yên và Đức Thịnh (cũ) nay là xã Thanh Bình Thịnh. 

Đến nay Hội đồng bồi thường GPMB huyện và chủ đầu tư đã thực hiện 

chi trả bồi thường cho 84 hộ gia đình/ 50.882,2 m2,  còn 01 hộ gia đình ông 

Đinh Mạnh Cường, thôn Quang Chiêm diện tích đã thông báo thu hồi đất 746,8 

m2 gia đình không thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB do Hội 

đồng bồi thường GPMB huyện đã lập. (Gia đình không đồng ý với giá đất). 



3. Dự án: Xây dựng tuyến đượng bộ Cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu – 

Bãi Vọt: 

Diện tích đất ở, đất trồng cây lâu năm và tài sản vật kiến trúc của 68 hộ 

gia đình trong phạm vi GPMB trên địa bàn 02 xã Quang Vinh và xã Yên Hồ các 

hộ gia đình không đồng ý với giá bồi thường (cả giá đất và tài sản cây cối hoa 

màu). 

 Đối với dự án mở rộng kho dự trử Đức Lâm và dự án mở rộng Cụm công 

nghiệp Thái Yên. Hội đồng bồi thường GPMB huyện phối hợp với chủ đầu tư và 

UBND cấp xã đã nhiều lần đến vận động, giải thích về các chế độ chính sách 

trong bộ đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nhưng các hộ vẫn không 

đồng tình. 

 Kế hoạch trong thời gian tới: Hội đồng bồi thường GPMB huyện tiếp tục 

tuyên truyền vận động các hộ, và tham vấn ý kiến các cơ quan chuyên môn để 

ban hành phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

 Trên đây là các dự án còn vướng mắc trong GPMB trên địa bàn huyện 

Đức Thọ, Kính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem 

xét và chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch; PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, TNMT. 

 

 

 

 

 

          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

           KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Đặng Giang Trung 
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