
 

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

              THỊ XÃ PHÚ MỸ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                  
 

   

            Số:  34 /BC-UBND                     Phú Mỹ, ngày  30 tháng  01 năm 2023 
     
                                   

                                                BÁO CÁO 

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân về công tác điều chỉnh 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Phú 

Mỹ (điều chỉnh, cập nhật Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 

đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1) 

 
 

 

 Thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội 

ngày 20/11/2018; Khoản 3 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Điều 37 Thông tư 

số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

kỹ thuật việc Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

 Theo nội dung báo cáo phân tích của Đơn vị tư vấn và Phòng Tài nguyên và 

Môi trường tại Báo cáo số 68/BC-TNMT ngày 16/01/2023 về việc tổng hợp, giải 

trình ý kiến góp ý của nhân dân về công tác điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Phú Mỹ (điều chỉnh, cập nhật Dự án 

thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu 

giai đoạn 1). 

 UBND thị xã Phú Mỹ có ý kiến như sau: 

I. Đánh giá chung 

  Hội nghị lấy ý kiến của nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Phú Mỹ (điều chỉnh, cập nhật Dự án 

thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu 

giai đoạn 1) đã được thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
1
. Trong đó, tập trung 

vào các nội dung chính liên quan đến việc thay đổi chỉ tiêu sử dụng các loại đất sau 

khi điều chỉnh quy hoạch,…  

Tại hội nghị ngày 26/12/2022, đa phần người dân tham dự đều ủng hộ việc 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây 

dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 theo chủ trương của Nhà 

nước; bên cạnh đó, một số nội dung người dân thắc mắc, có ý kiến trực tiếp liên quan 

                                                 
 

1
Điều 43. Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất 

 2. Việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện như sau: 

 a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; 

 b) Việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện được thực hiện bằng hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin 

về nội dung của quy hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

 …. 
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đến dự án đã được cơ quan chuyên môn thị xã (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 

cùng Đơn vị tư vấn tiếp thu, giải thích. Ngoài ra, địa phương cũng đã tiếp nhận được 

một số ý kiến góp ý của người dân thông qua “Phiếu lấy ý kiến”. 

Đồng thời, ngày 26/12/2022 UBND thị xã đã có Thông báo số 2577/TB-

UBND về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Phú Mỹ (Điều 

chỉnh, cập nhật Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc 

Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1). 

Nay, UBND thị xã tổng hợp giải trình ý kiến đóng góp như sau: 

II. Nội dung giải trình các ý kiến góp ý 

1. Góp ý thông qua “Phiếu lấy ý kiến” 

1.1. Ông Nguyễn Viết Đức (tổ 13, ấp Tân Trung, xã Châu Pha, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh BR-VT) 

 - Nội dung góp ý: Chúng tôi nhất trí ủng hộ chủ trương thu hồi đất để xây 

dựng đường cao tốc phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Ý kiến đề nghị: Hộ 

gia đình sử dụng đất trồng cây lâu năm thu hồi hơn 2/3 diện tích, còn lại 1/3 diện tích 

không đủ để tiếp tục canh tác sản xuất; đề nghị giải quyết tạo điều kiện để chúng tôi 

tiếp tục cuộc sống không bị khó khăn, có cuộc sống tốt hơn. Xin cám ơn. 

 - Nội dung giải trình: Tiếp thu ý kiến. Riêng nội dung đề nghị của hộ dân, 

trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất đối với từng diện tích đất cụ thể, cơ 

quan Nhà nước sẽ xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật. 

 1.2. Ông Lê Văn Nguyên (phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-

VT) 

 - Nội dung góp ý: Chúng tôi có đất quy hoạch đường cao tốc, diện tích tăng 

thêm có, diện tích giảm đi có tuy nhiên Nhà nước mới báo về diện tích lấy thêm 

còn diện tích quy hoạch 130m mà lấy 70m thì không thấy nói; đề nghị Nhà nước 

phải điều chỉnh diện tích không thu hồi nửa trả lại quy hoạch cho dân. 

 - Nội dung giải trình:  

 Liên quan đến phần diện tích thu hồi thực hiện dự án đường cao tốc giảm so 

với quy hoạch sử dụng đất được duyệt, UBND thị xã Phú Mỹ đã có Văn bản số 

6678/UBND-TNTM ngày 21/12/2022 gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. Theo đó, đề nghị các Sở, ngành có ý kiến về định hướng quy hoạch tỉnh, 

quy hoạch ngành giao thông đối với phần diện tích ngoài ranh thu hồi dự án đường 

cao tốc (khoảng 53ha) để địa phương có cơ sở hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã theo quy định nhằm đảm bảo tiến độ triển 

khai thực hiện dự án (dự án trọng điểm) cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp cho người dân có đất thuộc quy hoạch đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 

nhưng nằm ngoài ranh giới bản đồ thu hồi đất. 

 Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, trên cơ sở đó UBND thị xã sẽ triển khai thực hiện các thủ tục liên quan 

để sớm giải quyết nội dung kiến nghị cho các hộ dân sử dụng đất tại khu vực. 
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 1.3. Ông Đỗ Khắc Đạt (khu phố 11, phường Tân Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai) 

 - Nội dung góp ý: Thống nhất thực hiện bổ sung. 

 - Nội dung giải trình: Tiếp thu ý kiến của hộ dân. 

 1.4. Ông Lê Văn Liêm (tổ 11, ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh BR-VT) 

 - Nội dung góp ý: Các chủ trương làm đúng của Nhà nước chúng tôi ủng hộ. 

Việc mở rộng hoặc thu hẹp cần xử lý ngay, quan trọng là giá bồi thường và sự 

nhanh chóng triển khai.  

 - Nội dung giải trình: Tiếp thu ý kiến của hộ dân. Việc xác định giá đất cụ thể 

phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đã được UBND 

thị xã lựa chọn tổ chức độc lập có chức năng tư vấn xác định giá cụ thể theo quy định; 

giá đất cụ thể sẽ được Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định (Hội đồng thẩm định 

được UBND tỉnh quyết định thành lập) trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng quy 

định pháp luật, sát với giá đất phổ biến trên thị trường. UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn tập trung thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, GPMB đảm bảo 

theo mốc tiến độ hoàn thành tại Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ và Kế 

hoạch của tỉnh ban hành tại Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 16/8/2022. 

 1.5. Lê Văn Bắc (tổ 3, ấp 3, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) 

 - Nội dung góp ý: Người dân chúng tôi kính mong các cơ quan có thẩm 

quyền giải phóng mặt bằng đúng vị trí, hợp lý để tránh xáo trộn cuộc sống của dân. 

Hiện tại chúng tôi thấy giải tỏa vòng xoay và đường dẫn không hợp lý. 

 - Nội dung giải trình:  

 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 

là dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị 

quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022, được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê 

duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 15/12/2022. Việc triển khai thực 

hiện dự án là hết sức cần thiết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hồ sơ thiết kế 

dự án (trong đó có vòng xoay, đường dẫn để đấu nối với đường cao tốc Biên Hòa-

Vũng Tàu) được Bộ Giao thông vận tải thẩm định đảm bảo nguyên tắc khai thác 

tuyến đường một cách an toàn, hiệu quả và tiện nghi góp phần nâng cao khả năng 

kết nối giao thông, tạo sự đồng bộ về mặt hạ tầng kỹ thuật.  

Mục tiêu dự án là đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và đảm bảo an toàn giao 

thông trên tuyến Quốc lộ 51, phát huy tối đa tiềm năng của cảng Cái Mép-Thị Vải, 

đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, cảng hàng 

không quốc tế Long Thành, nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn thời gian, chi phí 

vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng 

Tàu và vùng Đông Nam Bộ, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối 

cảnh hội nhập sâu rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, 

đường bộ cao tốc theo quy định; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh 
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 Do đó, cơ quan Nhà nước rất mong nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ 

nhân dân để công tác triển khai thực hiện dự án trọng điểm này hoàn thiện trong 

thời gian sớm nhất. Trường hợp các hộ dân có đất thu hồi thuộc dự án sẽ được xem 

xét, đền bù theo giá cụ thể và được hưởng các chính sách hỗ trợ theo đúng quy 

định pháp luật nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.  

 1.6. Ông Đặng Phi Long (733/9, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 

Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT) 

 - Nội dung góp ý: Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, đời sống nhân 

dân nâng cao việc sở hữu xe hơi sẽ tăng trưởng nhanh, công nghiệp và các ngành 

dịch vụ tại Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển mạnh. Tôi có ý kiến đóng góp nếu kinh phí 

cho phép địa phương có thể thu hồi đất rộng hơn đường hiện tại để tương lai có thể 

mở rộng thêm các làn đường khi cần. 

 - Nội dung giải trình: Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu là công 

trình quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị 

quyết số 59/2022/QH15. Do đó hiện tại việc triển khai dự án phải được thực hiện 

theo chủ trương phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Qua rà soát theo quy hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích quy hoạch đường cao tốc rộng hơn đường 

hiện tại đang triển khai (khoảng 53ha), do vậy nếu có chủ trương đầu tư đường rộng 

theo quy hoạch của cấp có thẩm quyền, địa phương sẽ triển khai thực hiện theo đúng 

quy định góp phần tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật phát triển tương xứng với tốc độ phát 

triển kinh tế - xã hội. 

2. Ý kiến góp ý theo tinh thần Thông báo số 2577/TB-UBND 

Trên cơ sở Thông báo số 2577/TB-UBND của UBND thị xã, UBND xã Tóc 

Tiên, Châu Pha, phường Hắc Dịch, Mỹ Xuân đã thông báo lấy ý kiến đóng góp của 

nhân dân theo hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc; UBND thị xã đã niêm yết tại trụ 

sở làm việc UBND thị xã và trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu (địa chỉ: https://baria-vungtau.gov.vn). Tuy nhiên đến nay, UBND thị xã 

chưa nhận được ý kiến đóng góp nào từ tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng 

dân cư về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 thị xã Phú Mỹ (điều chỉnh, cập nhật Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư 

xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1). 

Trên đây là nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp về công tác điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã 

Phú Mỹ (điều chỉnh, cập nhật Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 

đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1), UBND thị xã Phú Mỹ giải 

trình để người dân được biết; đồng thời nội dung giải trình này sẽ được UBND thị 

xã đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử (địa chỉ: http://phumy.baria-

vungtau.gov.vn) theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP
2
. 

                                                 
 

2
 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

 “Điều 8. Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 
 1. Hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm: 

 a) Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực 

dự kiến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất; 

 b) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

https://baria-vungtau.gov.vn/
http://phumy.baria-vungtau.gov.vn/
http://phumy.baria-vungtau.gov.vn/
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 (Đính kèm các văn bản góp ý). 
 

Nơi nhận:       

- UBND tỉnh (b/c);                                                                     
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- TTr. Thị ủy; TTr.HĐND thị xã (b/c); 

- CT và các P.CT UBND Thị xã; 

- Văn phòng thị xã (thực hiện đăng tải); 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các xã, phường (Hắc Dịch, Mỹ Xuân,  

Tóc Tiên, Châu Pha); 

- Lưu: VT-TH.                                                                                     
 

                                                                          

  

                                                                                                                                                             
 2. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất được công 

khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.” 

 

            CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Thắm 
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