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BÂo cÂo
cüa bâo chf vè viÇc " Trung tâm phât triên quÿ dât và HQi tlàng
rh
GPMB thành ph6 Phü Lÿ 8Ià Nam) dua ra vàn bân
nhau " tIê gat bô lqi fch cüa gia alinh chinh sâch.

tin vè dg ân:
- NOi d,rng bài bâo phan rânh liên quan dén công tâc bôi thuèrng GPMB dôi
voi hô ông L4i Vàn Nhan thuQc dg an: Xây dgng HTKT khu tai dinh cu phUc vU
GPMB dy ,â, du'èrng D5 và câc dg ân khâc trên dla ban phucrn g Lê,Hàng Phong,
1. Thông

thanh pn6

rnt

r1t.

- DU rân dugc UBND tinh Hà Nam phê duyÇt tai Quyét dinh sô ll}àlQDUBND ngày 24/gl2OL3. Và duo. c phê duyÇt itièu chinh dU rln tai Quyét ttinh sô
2/QD-UBND ngày 03 l0l 12018.
- Muc tiêu dàu tu: Cp *rê frOa Quy hopch d9c duùng D5 dogn tu duong Phân
lü <tén kênh Ngôi Ryôt dâ dugc phê duyÇt. Ttmg buôc hoan Fiê" co sô.hp tâng khu
v.uc dâp img nhu càu cüa nhân dân <tia phuorg. T4o quÿ aât vOi he tàg § thuft
dàng bQ phpc vg công tâc glili phông m{t bàng DU rân duèrng D5 và câc dg rân khâc
trên dia ban phuèrng Lê Hàng Phong, dông thcri tpo r, rrgrèn vôn xây dlmg câc
công trinh phûg lqi.xâ hôi cüa phuèrng..
.
- Dia diêm dâu tu: Phuèrng Lê Hông Phong, thanh phô Phü Lÿ.
2. Vè công tâc GPMB:
2.1. Cân crfr ph,an ry bôi thuànrg, hô trg GPMB:
Càn cü Lu4t Eât tlaf ngày 29llll20l3;
Càn cri Nghi dinh sô 4312014/L'TD-CP ngày L5l5/2014 cua Chinh phü quy tÏ[nh
1

chi tiét thi hành m§t sti dièu cua Luât Eât dai;
Càn cû Nghi tÏinh sô 47/2014/l\tD-CP ngày ,l5l5t2}l4 cua Chinh phü vè bài
thuèrng, hô nq và trii dinh cu khi Nhà nuôc thu hôi dât;
Càn cü Thông tu sô 37|\O\4/QE-UBND ngày 301612014 cua BQ TN&MT vè
Uèi ttruong, hô tg, tâi dinh cu khi Nhà nuôc thu hôi iÉt;
üêc Quy dinh chi tilt
"è
Càn cü Quyêt ilinh sô 38l20l4lQD-UBND ngày 12/0912014 ctnUBND tinh Hà
Nam ,rè ,riçc ban hanh.auy ilinh mqt sô nQi durrg vè Uôi thuèrng, hô tq và üii dinh cu
kài Nhà nuôc thu hôi dât trên tlia ban tïnh Hà Nam;
Càn crî QrVét dinh sô 4glzOl4t@-UBND ngày zOllLlzOL4 ctnUBND tinh Hà
Nam vè viÇc ban hanh don giâ Uôi ttruong cây tông, vQt nuôi kùi nhà nuôc thu trôi itât;
1

Càn cü Q"yét ttinh sô 50120L41QD-UBND ngày l9ll2t2}l4 cûaUBND tinh Hà
Nam vè viÇc ban hành giâ câc loai dât trên dia ban tinh Hà Nam nàm 2015;

Càn cri Quyét dinh sô 28IQD-IJBND ngày Ogtlltz}l5 cùa UBND tinh Hà
Nam ban hành quy ilinh trinh t.u, thü tuc kiêm ttém bât buQc, cuông ché thgc hiÇn
quyét tfinh kiém itém bât buQc và cuông ché thgc hiÇn quyét tlinh thu trài Aât trên
dia ban tinh Hà Nam;
càn cü Quyét dinh sô 29IQD-UBND ngày Oglll/2015 cüà UBI.ID tinh Hà r
Nam ban hanh Quy tTinh trinh t.u, thü tgc thu frèi àât, Uài ttruorg, hô trg, tâi dlnh cr4""
giao dât, cho thuê Aât va cho phép chuyên mgc dfch sri {rng dât trên dia ban tinh
Hà Nam;
Càn cri QuVét dinh sô 24531QD-UBND ngày 29tl2t2ïl7 ct,n UBND tinh Hà
Nam vè viÇc phê duyÇt eiâ dârt cu thê hm càn cü dê thlrc hiÇn Uài ttruong, hô trg,
GPMB khi nhà nuôc ttru hài dât nông nehiêp frên dia ban tinh Hà Nam tu ngày
Otl}ttz}l8 dén nsày 3016t2018;
Càn cü Q"Vét dinh sô 24491QD-UBND ngày 29ll2l2\l7 ctnUBND tinh Hà
Nam vè viÇc phê duyÇt ké hoech sü dung dât nàm 2018 cüa thanh pnô fnri f1i;
Càn cri Qoyét ttinh sô llzztQD-UBND ngày 24l9l2\l3 cüa UBND tinh Hà
Nam vè viÇc phê duyÇt DU rin itàu tu xây dUng Ha tâng kÿ thuât Khu trii dinh cu
phuc vU GPMB dU rin duôrng D5 và câc dg rin ktrâc trên dia ban phuong Lê Hông
Phong, thfuh pnO enri f1i;
Càn cri Quyét tfinh sô |2IQD-UBND ngày O3l}ltz}l8 cüa UBND tinh Hà
Nam vè viÇc phê duyÇt dièu chinh dU an và ké ho4ch lga chgn nhà thàu thuQc dU
thu4t Khu tâi dinh cu phUc W GPMB dU rln duôrng
ân: Dàu tu xây dUng Ha àg
D5 và câc d1r rin khâc trên dia ban phuong Lê Hàng Phong, thfuh pnô ffli I,1i;
2.2. Trlnh tF GPMB Aôi voi viÇc thu nôi aât nông nghiÇp cüa c6c hQ dân
thuQc ph?m vi dg ân:
Sau ktri cô chü üuong thpc hiÇn dy an: Dàu tu xây dpg Hg tâng § thupt Khu
tâi dinh cu phgc vU GPMB dU an duùng D5 và câc dy an khâc trên tlia ban phuong
Lê Hàng Phong, thành pnO fnri Lÿ UBND thanh pnO enri Lÿ dâtô chüc câc buôc
thu hôi dât cüa dU an theo quy dirfr- (Thành lQp hei dàng bài thuàng giài phông mrtt
bàng, ban hành thông bdo thu nAi aiit cho tùng hô Sta ilinh, cd nhân, ô chtirc hpp
dân phii bién vè quy hoqch, co ché ch{nh sdch bài thüong giài phông mfit bàng, tién
hành biém dém xay dqmg và công khai phuong dn theo quy dinh....)
- Ngày 3}l3l2}l8 UBND thanh phri ban hanh Q"yét dinh sô 997IQE-UBND
vè viÇc phê duyÇt phuong ân bài thuèrng GPMB eôi voi dp an: Dàu tu xây dlmg h4
ta"g ky thuât l*ru tai ttinh cu phUc vfr GPMB «tuèrng D5 và câc dy rln khâc trên iTia
ban phuong Lê Hàng Phong. Voi dng giâ fi phuong ân là: 3.626.085.000 ûng.
- Ngày 20/412018, ngày 24/412018, ngày 151612018 và ngày 2ll6D0l8 Trung tâm
ptr,it tiên quÿ dft thanh phô phôi hçp vôi UBND phuong L,ê Hàng Phong, chri ilâu tu tô
chüc chi ta tièn cho 160 hO dtut, dâ co l14h|nh?n tièn. Côn 16 hO chua nhæ tièn.

§

2

3. NQi dung bâo phân ânh "Trung tôm phdt ffién qü dfu vù HQi iftàng bài
thttùng GPMB thành pné fnA Lÿ, (Hà Nam) itua ra vdn bân "dd nhau,, ü gg bô
lgi ïch cûa gia ifrnh ch{nh sdch?"
3.1. Vè nguàn géc và tïnh chfu s{c dyng
- Theo bân dô xanh nàm 1988 và don dàng quyèn sü dgng tilât ngày
031511994 cua hô gia dinh ông L4i Vàn Nhan do UBND phuèrng Lê Hàng Phong
cung câp. Thüa d'ât nông nehiêp bi thu hôi cüa gia ilinh thuQc thüa dât sO Zl tù ban
ctà sô I và c6 ng,ràn g6c dât B dât 2lûa.
- Càn cü vào danh sâch <Iü dièu kiên câp giây chimg nhan quyèn sü dpng dât
nàm 2011. DiÇn tich cüa hQ ông Lai Vàn Nhan là 445nf dât @ôm: 300m2 aât ttrô,
145t* aât vuonl tai thüa Aât s6 14, tù ban dè sô s.
- Càn cû vào danh sâch UBND phuùng Lê Hông Phong lpp ngày 261212018 .
Nguàn gôc ôât cüa hô ông Lai Vàn Nhan ilang sü dung là dât nông nghiçp (bân dè
xanh ghi là dât câttrê) mçc dich cüng nhu viÇc sü dpng dât cüa hQ ông Lai Vàn Nhan
cüng nhu câc hô dân dâ nhân tièn bôi thuôrng, hô trq dèu h eât I,UC và hiÇn trang
câc h§ vân dang canh tâc trông lüa.
Nhu v$y, càn cdc vào cdc hà so qtün lÿ qrn cdc thài kÿ do WND phuàng Lê
Hàng Phong cung ctip thi vi tri diit ô và dtit nông nghiÇp b! thu hàt cûa ha gta tfrnh ông
Lqi Vdn Nlryn trhông cùng thùavoi thùa cliit ô trong tchu dtut car. Vqy diên tich dât
nghiy bi thu nAt ,t* gia ûnh ông lai Vdn Nhqn không dryc h6 trq 50% gid Ait a
cùng lrhu vrtrc, vi tri theo Bàng gd dâ ô do t y ban nlûn ün tinh ban hùth (nao
dinh sii 06/2016/8D-UBND ngày 14/4/2016 ctn WND tinh Hà

üt

§

Nam).
3.2. Vè pinoog dn tàf *uong hd tg itd rtuqc duyQt:
a. Don gtd bôt thtùng drit nông nghiQp:

nông :i
td ;
}Wiit iir;

- Don giâ bôi thuèrng dât âp dung theo Quyét ainn sO SOIZO|4IQD-UBND
ngày lgll2l2}l4 cûaUBND tinh Hà Nam vè viÇc ban hanh giâcâc loai dât ffên tlia
ban tinh Hà Nam nàm 2015 và Quyét tlinh sô 2453/QD-UBND ngày 29tl2t2\l7 cûa
UBND tinh Hà Nam vè viÇc phê duyÇt giâ dfu cs thê làm càn cü «tê ttrUc hiên bôi
thuùng, hô trg, giâi ph6ng mët bàne kài nhà nuôc thu hài dât nông nghiêp üên dia
ban tinh Hà Nam tu ngày OllLlzOlS dén ngày 3016/2018.
+ Don giâ bài thuèrng dât nông nghiÇp (gàm: dfulûa" dât nuôi tàng thüy san,
eât tàrg cây hàng nàm), don giâ là: 58.000 «tàng/m2 x hÇ sô I : 58.000 dônÿm2
b. AAi thuàngvè c,ây ffônS trên clét:

- Don giâ bài thuong cây tàng âp dwrg theo Quyét ainn

+gtzOt4lQDUBND ngày }Otlltz}l4 cûa UBND tinh Hà Nam vè viÇc ban hanh tlon giâ bèi
thuong cây trông, vft nuôi lôi nhà nu6c ttru trài tÉt.
+ Bài thu'èrng cây tràng tên dât h cây lüa, dcm giâ là: 9.000 dànÿm2
së;

c. Cdc chinh sdch h6 tro
3

,i.:;

''#
=É

* Hô trq ôn dinh dài tông
- Âp dung dièu 16 - a"É dinh sô 3$tzot4tQD-UBND ngày l2lo9l2ol4 cin
UBND tinh Hà Nam vè viÇc ban hanh QuV ttinh m§t siS nQi dung vè Uôi thuèrng, hô
trg và téi dinh cu khi Nhà nuôc thu hôi dât trOn ttia ban tinh Hà Nam.
Müc hô rq h 15.000 dànÿm2 dât nông nghiÇp bi ttru hài.
* Hô trg chuyên dôi nghè nghiêp và t4o viêc làm
- Âp dung dièu 17 - Quvét dinh sô 3ï1àOL41QD-UBND ngày l2l09t2ol4 cüa
UBND tinh Hà Nam vè viÇc ban hanh Quy ttinh mQt sô nQi dung uè Uôi thuàng, hô
trg và tâi dinh cu khi Nhà nuôc ttru hôi dât trên dia ban tinh Hà Nam.
Müc hô trq bàne zlàn eiâ dértnông nghiÇp: 58.000 dông x 2 I 1 6.000 dànÿ m2
:> Tông :rrn2 dàtnông nehiêp bi thu hôi duqc Uèi ttruong, hô trg là:
58.000 + 9.000 + 15.000 + 116.000: 198.000 dànÿm2
:>Tông 1sào(360m2)tu.ucUOittrutn gfrô@U: 198.000 x360m2:71280.(X)0aông/sao
33. Vè nQi dung cûa thông bdo sé LI/TB-HDBTGPMB ngùy 15/01/2019
và thông bdo sé 68/TB-TTPTQD ngày 12/03/2019 cûa Trung tâm phdt trién quÿ

:

afu thùnh pné rn* Lÿ mù bdo itd nêu:
- Sau nhièu tan tô chric chi trâ tièn và tï6i ttroei thi hô gia ttinh ông Lai Vàn
Nhan vân chua ntrât tri côn ÿ kién thiéu mQt sô tài san, cây c6i hoa màu trên phpm
vi bù dât ma truôc dây chua tinh bài thuèrng, hô trq (do truôc tlây gia itinh không

phiii hqp dé tô chicc kiém dém). Tô công tâc cûa hQi tfàng BT GPMB da phtii hçrp
cùng UBND phuèrng Lê Hàng Phong, tô aan phô tién hành phüc tra kiêm kê, kiêm
dém theo nÇi dung «fon dè ngh! cüa gia dinh và xây dUne phucrng rin theo quy «Ilnh
I

t.

cùng vot câc hQ c6 eât aan cu thu frèi (frO ông Truùng và hQ ông Thao) và thông
bâo công khai phuong ân cüng nhu co ché chinh sâch bài thuàng, hô trq chung dôi
vûi câc hQ c6 aât aan cu thu frôi va tài san, cây côi hoa màu trên dât truôc khi phê
duyÇt itén hô gia dinh (tqi thông bdo sii 2L/TB-HDBTGPMB ngcy 15/01/2019 cùa
Hei dàng BT GPMB thành pnA aAi voi tùmg hô dân cîêu cô biéu tinh cht ttû ûmg
hqng mqtc iluqc bài thuong kèm theo thông bâo) dê lâV ÿ kién cüa câc hQ dân tnrôc
khi üinh UBND thành phô phê duyÇt.

* Vè nQi dung Thông bâo sii 2IÆB-IDBTGPMB ngày l5l}ll2}lg

cüa HQi

dàng BTGPMB.

- Dây là Thông bâo công k*rai vè co ché chinh sâch bôi thuèrng.,è Aât và tài
sân, v$t kién ffic cüng nhu cây côi hoa màu trên aât aé câc hQ dân càn cir vào co
cné aé kiém tra, rà soât và c6 ÿ kién. Côn chi tiét cüa tùmg hô ttèu kèm theo biêu
tinh, nhu vfly theo biêu t(nh Uài tfruong ttOi voi hô ông L4i Vàn Nhæ không cô mpc
tinh hô trq dât nông nghiêp trong cùng thüa dât voi dât ô trong khu dân cu không
dugc công nhân là itât ô (së dugc hô trq 50% giâAât O cùng khu v.uc theo bàng giâ
dât cüa UBND tinh Hà Nam).
4

- NOi dung công khai biêu tfnh cüa hQ ông L4i Vàn Nhan theo Thông bâo s6
2IITB-IDBTGPMB ngày l5/Oll2}l9 chi tinh bô sung tà,i stur, vfi kién t:ûc, cày
c6i hoa màu trên dât (vè Aât aa cô phuong rin dugc phê duyÇt tai Quyét Ainn sô
997IQD-UBND ngày 3}l3l2}l8 cüa UBND thanh pnO
Lÿ và công khai tai
thông bâo sô 1O1L41fiB-[{DBTGPMB ngày O2l4l2}l8). Sau khi gia dinh c6 don,
trung tâm phât trién quÿ dât thành pfr6 ffrri Lÿ dâ tâ loi bàrre vàn ban t4i Thông
bâo sô 68/TB-TTPTQD ngày l2l3l2}lg. Hai vàn ban này không hè mâu thuân.
Nhu vfy, viÇc phan rinh cua bâo diÇn tu giadinhvieûram.com vè nQi dung Trung
tâm phât niên quÿ Aât mann phô và H§i dông BTGPMB thành pnô nnri Lÿ duara vàn
bàn*dânhau" dê gAt bô lqi ich cüa gia dinh chinh srâch là không chinh xac.

fnt

Üy ban nhân dân thành phô bâo câo phan ânh cüa bâo diên tugiadinlrvietram.com, sô Thông tin và truy,àn thông, Vàn phông UBND tinh nÉm iuq"
Noi nhfinz
- UBND tinh Hà Nam;
- Sô Thông tin và truyèn thông;
- chü tich IJBND thành ptro 1aé ncl;
- Luu:VT, PTQD.
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