
 

    

Kính gửi: Sở Tài chính 

        

Thực hiện văn bản số 4707/UBND-NL2 ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh 

về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 74/2015/TT-BTC. Ủy ban nhân 

dân huyện báo cáo như sau: Mấy năm gần đây trên địa bàn huyện triển khai các 

dự án lớn, dự án trọng điểm rất ít, huyện không có Ban bồi thường chuyên trách 

mà chỉ thành lập Hội đồng bồi thường mang tính kiêm nhiệm cho từng dự án. 

Qua quá trình thực hiện thông tư 74/2015/TT-BTC về cơ bản đã đáp ứng được 

các nội dung trong công tác bồi thường, cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi 

đất.  

Tuy vậy, trong các nội dung chi cho Hội đồng bồi thường không có mục 

chi phụ cấp kiêm nhiệm vì công tác bồi thường rất phức tạp từ khâu chuẩn bị kế 

hoạch, phương án bồi thường, đến kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai tài sản, 

áp giá bồi thường, chi trả và xử lý các khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, có những dự 

án khi kết thúc dự án rồi nhưng Hội đồng bồi thường cũng phải trả lời, làm rõ các 

vụ việc liên quan trong công tác bồi thường cho người dân. Vì vậy để đảm bảo 

hoạt động cho các Hội đồng bồi thường không chuyên trách, kính đề nghị Sở Tài 

chính tổng hợp đề xuất Bộ Tài chính cho bổ sung nội dung chi phụ cấp kiêm 

nhiệm giống như phụ cấp Ban quản lý dự án (50% lương cơ bản) cho các thành 

viên Hội đồng bồi thường. 

Rất mong được sự quan tâm giải quyết./. 

 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các thành viên Hội đồng BT; 

- Lưu VT/UB-GPMB. 
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   Đặng Giang Trung 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số:  1804  /UBND-GPMB 
V/v đánh giá thực hiện Thông tư 

74/TT-BTC của Bộ Tài chính 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

                     Đức Thọ, ngày  03  tháng 8  năm 2020 
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