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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LÃNG

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

Số:...../KH - UBND Bình Lãng, ngày   tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền vận động các hộ dân có diện tích đất trong điểm dân cư thôn 
Đông Phong đồng thuận ký kết phương án thu hồi đất nông nghiệp, để xây 

dựng điểm dân cư mới thôn Đông Phong xã Bình Lãng (giai đoạn 1)

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ qui 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành 
Luật đất đai; thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường qui định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND huyện 
Tứ Kỳ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Điểm dân cư 
mới thôn Đông Phong, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ (Giai đoạn 1);

Căn cứ Thông báo số 139/TB- UBND của của ủy ban nhân dân huyện Tứ 
Kỳ ngày 01/8/2022,  về thu hồi đất để xây dựng công trình điểm dân cư mới 
thôn Đông Phong, xã Bình Lãng (đợt 1 giai đoạn 1);

UBND xã xây dựng kế hoạch vận động nhân dân chấp hành việc thu hồi 
đất nông nghiệp, để thực hiện dự án năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1.Mục đích
Tuyên truyền nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước. Vận động các hộ dân đồng thuận thực hiện ký kết 
phương án hỗ trợ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương.
 Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ nhân dân bị thu hồi 
đất để bàn giao mặt bằng cho chính quyền xã đầu tư thực hiện dự án Điểm dân 
cư đường cao thôn Đông Phong năm 2023. 

2.Yêu cầu
Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo sự công khai, công 

bằng, dân chủ, chính xác, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá 
nhân và đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

 Công tác lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng phải đảm 
bảo đúng trình tự, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; sẵn sàng cho 
việc cưỡng chế nếu cần thiết.
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 Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ vào cuộc quyết 
liệt của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự Đồng thuận 
của nhân dân. Đảm bảo sự phối, kết hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành có liên 
quan để thực hiện hiệu quả, kịp thời, đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 
1. Nội dung
Tháng 3 năm 2023: UBND xã cùng với các tổ chức trong hệ thống chính 

trị của xã, tuyên truyền vận động các hộ dân có diện tích trong điểm dân cư 
Đường cao, thôn Đông Phong đồng thuận việc  giải phóng mặt bằng để thực 
hiện xây dựng điểm dân cư mới thôn Đông Phong (giai đoạn 1).

2.Thời gian thực hiện
Dự án giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng điểm dân cư đường cao thôn Đông 
Phong thực hiện trong năm 2023.

Công tác GPMB là một công việc khó, rất phức tạp. UBND xã xây dựng 
kế hoạch thành lập ban chỉ đạo tuyên truyền, vận động, ước tính thời gian thực 
hiện các bước như sau:

- Bước 1 đến bước 4 (thành lập Hội đồng ...; lập bản đồ trích đo 
GPMB...; cắm mốc GPMB ...; xác định nguồn gốc đất) khoảng từ 2 đến 5 tháng.
- Bước 5 đến bước 8 (thông báo thu hồi đất...; họp với Lãnh đạo xã ...; họp với 
nhân dân...; kiểm kê, kiểm đếm ...) khoảng từ 1 tháng đến 4 tháng. - Bước 9 đến 
bước 10 (lập phương án bồi thường ...; công khai phương án ...) khoảng từ 1 
tháng đến 2 tháng.

- Bước 11 đến bước 14 (hoàn thiện hồ sơ trình duyệt ...; thẩm định...; 
trình duyệt ...; ban hành Quyết định ...) khoảng 1 tháng.

- Bước 15 đến bước 17 (chuẩn bị kinh phí ...; chi trả tiền ...; bàn giao mặt 
bằng ...) khoảng 1 tháng.

Như vậy hiện nay đã thực hiện đến bước 9, bước 10. Vận động các hộ dân 
đồng thuận ký kết phương án hỗ trợ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và tiếp 
tục thực hiện các bước còn lại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Công chức Địa chính Xây dựng
+ Tham mưu cho Lãnh đạo UBND xã Làm đầu mối để truyền đạt Quyết 

định, thông báo, các loại giấy tờ, việc tổ chức thực hiện GPMB ... đến tổ chức, 
cá nhân có đất thu hồi.

+ Có trách nhiệm lập Báo cáo xác định diện tích, vị trí, loại đất, nguồn 
gốc sử dụng đất thu hồi của các tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi GPMB.

+Tham mưu cho  UBND xã, thành lập tổ công tác giúp việc cho Hội đồng 
GPMB của huyện và UBND xã, trong công tác GPMB (thành phần tổ công tác 
do UBND xã, quyết định nhưng phải có chủ tịch MTTQ xã, cán bộ địa chính, 
cán bộ giao thông, trưởng thôn, và một số ông bà khác am hiểu, thông thạo về 
ruộng đất tại khu vực thu hồi...).

+Tham mưu cho lãnh đạo UBND  phối hợp cùng với Hội đồng giải phóng 
mặt bằng huyện, Tổ tuyên truyền, vận động, các cơ quan, đơn vị liên quan thực 
hiện việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước về bồi thường, hỗ 
trợ theo quy định của pháp luật, vận động người sử dụng đất thu hồi nhận tiền 
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bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.
+ Phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng, các cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng (xác định ranh giới, hiện trạng sử 
dụng đất, chủ sử dụng đất phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, kê khai, kiểm kê đất 
đai, tài sản trên đất, xác nhận nguồn gốc đất, loại đất, chủ sử dụng đất, hiện 
trạng sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, nhân khẩu, nghĩa vụ tài chính, thời 
gian và tính hợp pháp của tài sản trên đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
có đất thu hồi...).

+ Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tự ý trồng cây, xây 
nhà, xây dựng các công trình khác trên khu đất sau khi đã có quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất được công bố hoặc sau khi đã có Thông báo thu hồi đất, quyết 
định thu hồi đất hoặc đất đã giải phóng mặt bằng.

+ Tham mưu cho Lãnh đạo UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ cưỡng 
chế thu hồi đất theo chỉ đạo của UBND huyện.

+ Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến 
nghị và các vụ việc tranh chấp liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 
quy định pháp luật và theo chỉ đạo của UBND huyện.

2. Khối Dân vận, Đài phát thanh, Mặt trận Tổ Quốc các ban, ngành, 
đoàn thể xã, cán bộ thôn Đông Phong.

Phối hợp với tổ công tác giúp việc của xã và Hội đồng giải phóng mặt 
bằng huyện, thực hiện tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước về bồi 
thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật, vận động các hộ dân có đất phải thu 
hồi đồng thuận ký kết phương án thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của 
nhà nước và bàn giao mặt bằng.

3. Công an xã:
Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GPMB huyện. Tổ công tác sẵn sàng hỗ 

trợ, đảm bảo an ninh trật tự cho các hội nghị việc tổ chức, thi công khi có yêu 
cầu của UBND huyện. Nắm bắt, điều tra, ngăn chặn, răn đe kịp thời các tổ chức, 
cá nhân có hành vi chống đối lại việc GPMB.

Trên đây là kế hoạch thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ dân có diện 
tích đất nông nghiệp trong điểm dân cư thôn Đông Phong đồng thuận ký kết 
phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng điểm dân cư 
mới thôn Đông Phong, xã Bình Lãng năm 2023. Yêu cầu Công chức chuyên 
môn, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo thôn, các cá nhân có liên quan 
nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc 
phát sinh báo cáo về UBND xã để thống nhất giải quyết./.

Nơi nhận
- BTV Đảng ủy
- TTHĐND, Lãnh đạo UBND
- MTTQ, các ban ngành đoàn 
thể - Bí thư các chi bộ, Lãnh 
đạo thôn 
- Lưu VP

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng
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