UBND THI XA PHU M
CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
TRUNG TAM PHAT TRIEN QU DAT
Dôc lap - Tir do - Hnh phüc
S:

/BC-TTPTQD

Pith MJI, ngày43tháng 12 náin 2021

BAO CÁO
Tin d bii thu'ôiig, giãi phóng mt bng; nhfl'ng khó khän vtróng mac;
phtro'ng htró'ng giãi quyêt dê thirc hin diy an KCN Do thj Châu Du'c - Sonadezi
trên dia bàn thi xä Phil M5
KInh gui: Uy ban Nhân dan thj xà Phü M.
Thirc hin chi do cüa UBND Thj xã tti Giy mi s 118 8/GM-UBND ngày
13/12/202 1 ye viêc báo cáo tiên do bôi thung, giãi phong mt bang dir an KCN Dôthj
Châu Dirc-Sonadezi, Trung tam Phát triên qu5 dat báo cáo tInh hInh, tiên dO kiêm dém,
cong tác 1p phuGng an bôi thung, giãi phóng mt bang di,r an KCN Do thj Châu DcSonadezi cüng các nguyen nhân và giái pháp thirc hin, nOi dung ci,i the nhu sau:
Tong quan chung vdirán
* Tong so hO bj thu hôi dat: 207 hO/156,89 ha, trong do:
+ Xã Song Xoài: 70 hO/48,49 ha;
+ Xã Châu Pha: 137 hO/108,4 ha.
* Giaidoan 1:
- Dãphé duyt (nám 2017): 33 hO/28,34 ha, trong do:
+ Xã Song Xoài: 27 hô/19,77ha;
+ Xã Châu Pha: 06 hO/8,57ha.
- Chua phé duyt: 174 hO/128,55 ha, trong dO:
+ Xà Song Xoài: 43 hO/28,72 ha;
+XàChâuPha: 131 ht/99,83ha.
*Gjajdoan 2:

Ngày 22/7/2019, UBND tinh có Cong van so 71 74/UBND-VP ye vic cho phép
tiêp tiic thu hôi dat dê thrc hin Du an.
Ngày 23/9/2020,UBNDtinh ban hành Quyêt djnh so 2912/QD-UBND ye vic phê
duyt giá dat cii the dê tmnh tiên bôi thuing khi Nba nrn9c thu hôi dat.
Sau khi có chU trtrong cüa UBND tinh, UBND thj xà dã triên khai thirc hin cong
tác bôi thuO'ng ho trçY và tái djnh Cu cho các hO dan, kêt qua nhu sau:
2.2. Tiên d thtrc hiên:
a) XA Châu Pha: Tong so hO: 131 hO/99,83ha.
* Chuakiêmdêm: 66 hO/63,07ha.
* Ba kiêm dêm: 65 hO/36,76 ha, Trong do:
- Ba phê duyt : 24 hO/14,53ha; CaC h nay dä nhn tin bi thumg, h trçY và dã
duçic bô trI tái djnh cu theo quy djnh.
- Chua phê duyt: 41 hO/22,23 ha, trong do:
+ PhOng Tài nguyen và Môi trumg dang thâm djnh phucmg an: 07 hO (gôm 01
hO Nguyn Van Vit, din tIch 0,38 ha và 06 hO chuyên PhOng TNMT thâm djnh ngày
29/11/2021);
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+ Phông Tài nguyen và Môi truO'ng dang 1p danh sách quy chü: 09 h/3,98ha
(Cong van so 221 0/TTPTQD ngày 09/12/2021).
+ Van phông dang k dat dai tinh dang tiên hành do dc 1ti dôi vi 16 h/11,83
ha Trong do có 12 h IJBND xã Châu Pha dã xét pháp 1 và 04 h do dc 1i dé hoàn
thin Bién ban kiêrn kê (16 h nay có din tIch tang, giãm so vâi Giây chirng nhn quyên
sii diing dat và so vâi ban do thu hôi).
+ 03 h/1 ,93ha Chua hp Hi dông bôi thuO'ng (lien quan den cay trông, VKT
phãi xác minh 1ii theo dê ngh cüa CA thj xâ): (dê 1ti ch các h có cay trông và vt kiên
trüc tthmg tir h9p 1 lan).
+ UBND xã Châu Pha dang h9p xét tInh pháp 1: 06 h/0,98524 ha (01 h (Trân
Thj Hiên - Cong van so 1095/TTPTQD ngày 06/8/2021; 01 h (Nguyen Thj Htnh - Cong
van so 1614/TT.PTQD ngày 04/11/2021; Cong van so 1916 ngày 23/11/2021 nhäc nh
lan 2; 04 h: Cong vAn so 2178/TTPTQD ngày 07/12/202 1.
b) XA Song Xoài: Tong so 43 h/28,72 ha.
* Chuakiêmdêm: 19 h/16,37ha
* DA kiêm dêm: 24 h/12,35 ha, Trong do:
- DA phê duyt: 13 h/7,65ha (02 h dã nhn tin bi thtthng, h trç; 11 h Trung
tam Phát triên qu5 dat dang phôi hçTp vOi Chü dâu tu chi trã tiên cho h dan theo quy
djnh).
- Chuaphê duyt: 11 h, gôm:
+ 01 h/l , 1 ha (Ngô VAn Ngân) h9p FIB ngày 02/07/2021. VAn phOng dang k
dat dai tinh dang tiên hành do dtc lti.
+ 10 hô/3,57 ha UBND xA Song Xoài dang xét pháp l. Trung tam PTQD có Cong
vAn so 1754 ngày 12/11/2021 và cong vAn so 2190 ngày 08/12/2021.
c) Cong tác do dc:
Tr ngày 08/11/2021 dn ngày 06/12/202 1 VAn phông dAng k dt dai tinh tin
hành do dac các truO'ng hçip có chênh lch din tIch giüa Giy CNQSDD, BAn do thu
hôi (tAng, giAm ho.c sai ranh), den nay dA do dtc 46 h (Châu Pha 39 h; Song Xoài 07
h) và dang thirc hin vic hem yet BAn mô tã thüa dat theo quy djnh. Den nay chua có
ket quA do dc.
2. NIin xét dánh giá, nguyen nhân:
Công,tác 1p phuang an bi thu6ng và cong tác kim dm cOn chrn, chua dt
duc theo ké hoach dA d ra. Nguyen nhân chü yêu nhi.r sau:
- BAn d thu hi dt do Chü du tu do dc tr nAm 2009 dn nay nhiu trithng h?p
không dung vOi hin trng nhixng cOng tác do dac, vic 1p bAn mô tA din tich dat thu
hôi cüa Chü dâu tu cho cAc h dan cOn chrn, chua dáp 1rng duçc tien d cong vic. Din
tIch sai lch giüa thirc tê su diing so vâi giây Chüng nhn quyên sü diing dat và bAn do
thu hôi dat. Trong qua trinh hoàn thin bAn mô tã ye dat gp khO khAn do các h giáp
ranh không hcrp tác, không k xAc nhn tr can.
- Thông bAo thu hi dt cUa cAc h dan con sal sOt rt lun, phAi diu chinh b
sung, nhiêu trung hçp chua có thông báo thu hôi dAt.
- Nhiu h dan vn chua hçq tAc kim dm rnc dA dA duçc Giám dc Trung tam
trçrc tiep gp gO, vn dng, giAi thich vâi nhiêu ldo khAc nhau nhir: H dan không dng
rnhân giAy myi kiem ke, không cho To kiern dern vAo nha trao dOi, giAi thIch; ho dan
dê nghi thuang luçing trçrc tiêp vui Chñ dau tu ye dcm giA bôi thumg; h dan d nghj
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xác dinh lai vi trI dt thu hM do bàn d dia chInh chua dung vi thirc té sü dicing; dé nghj
cp nht con di.rxng thirc te hin có (h dan dã hiên dat lam ththng) dê tInh toãn bOi
thiing cho h dan; cho biêt thai gian tü khi kiêm kê den khi duqc nhn tiên bôi thurng
là bao lâu; giá dat bôi thu&ng con thâp han so vài giá th trung...
3. Phu'o'ng htró'ng giãi quyt
- Tip tic yêu cu Chü du tu khn truang, sam hoàn thành cong tác do dac li
din tIch dat thu hôi cüa các h dan và cung cap ngay so lieu din tIch cho UBND xA
Song Xoài, xã Châu Pha và Trung tam phát trien qu5 dat dê to chirc kiêrn dérn theo dung
quy djnh; yéu câu dan vj do dc tham gia xuyên suôt cüng To kiêrn dêm dê xr l kjp
thai ngay ti thicc dja nhftng sai lch ye din tIch dat thu hôi. Yêu câu ChU dâu tu bô tn
nguYi có thâm quyên, tIch CITC, chü dng phôi hçip có hiu qua vâi các co quan, dan vj
trong cOng tác kiêm dêm. Yêu câu Chü dâu tu tIch circ, chü dng phôi hcip vâi các ca
quan, dan vj có chüc näng hoàn thin bàn mô tã xác djnh ranh giâi, bàn ye trIch do, tnich
liic kern theo ho sa cung cap cho UBND xã Châu Pha, UBND xã Song Xoài và Trung
tam Phát trién Qu dat thj xà dê rà soát, hoàn thin li ho sa thu hôi dat theo dung quy
djnh.
- Tip tjc chi dto các ca quan, ban ngành tIch crc phi hcip vâi ChU du tu tp
trung nhân lirc, tang thii gian lam vic dê day nhanh tiên d kim dm; yêu câu lãnh do
cac ca quan, dan vj tIch crc, thU dng han rna trong cong tác phôi hçip l.p phuang an
bôi thuing, ho trçi, tái djnh cu cho các h dan dà kiêm dêm; phân dâu hoàn thành sam
cOng tác kiêm dêm và phân dâu phê duyt phuang an bôi thu?mg, h trçi, tái djnh cu cho
các ht dan trong qu III näm 2022.
- Giám déc Trung tam Phát trin qu5 dt tip ttc chU dng phi hçrp c11ng lãnh
do UBND xã, UBMTTQ\TN, Doàn the xa, Truâng thôn âp trirc tiêp tham gia cUng To
kiêrn dém dê tuyên truyên, vn dng các h dan hqp tác kiém dêm.
- Các trumg hçip không hçip tác kim dm, không cu trU, không có mt tçti dja
phuang và không xác djnh duqc dja chi chU sU .diing dat, UBND thj xà se to chCrc t1c
hin vic kiêm dêm bat buc, kiêm dêm yang chU theo dung quy djnh pháp 1ut.
Trung tam Phát trin qu5' dt kInh báo cáo UBND thj xã./.
No'i iiI,ân:

- Nhu trên (báo cáo);
- TTr Thj Uy, TTr HDND thi xä;
- D/c Nguyen Long — PCT.UBND thj x;
- Các ca quan, dan vj Co lien quan (phôi hçp);
- Ban Giám dôc, Phông Nghip vi;
- Luu:VT.
lJào Danh Sü'u

Phu Itic 01

UBND TH! XA PHU M

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM

TRUNG TAM PHAT TRIN QU DAT

Dc 1p-Tr do-Hinh phüc

DANH SAd CAC HQ BA KIEM KE CHU'A BOI THIJONG
(Khu vuc xã Châu Pha-Du' an KCN Sonadzi Châu Bti'c)
STT

Ni (lung

Din tIch (rn2)

Thtia BC

Ghi chit

TO Bc

I Phông TNMT dang thãrn djnh Phtro'ng an: 07 h.
1

DuGng Thj Thuoiig

6.306,2

244

6

2

Nguyn Van Luu

2.839,0

14

5

3

Dirang Van Trrc (dã chét) Dirong Van Thuông (dang sir
dung)

1.888,2

470

6

H Hiti (cht) - H Van Tam nhn
thira k

8.177,0

13

5

5

L Dung CtrOng

1.417,0

151,0

4

6

Tru'ongThjThoEm

3.023,0

140;160;161

6

7

Nguyn Van Vit

3.846,0

212

5

chuyên Phông
TNMT thAm djnh
ngày 29/11/2021

II Phông TNMT dang 1p Danh sách quy chil: 9 h
1

NguynVinhQuang

2

TThjVinh

3

DinhVanDüng

4

Nguyn Van Minh

5

Nguyn Thj Ng9c Tü

6

D Thj Kim Huyn

7

LêVanRi

8

LêVänChuAn

9

Pham Thi Nhutn

4;6;9
4.426
2.105
5.342,1

10 10,0
1.761,3

11.912
5.496,2
2.809,5

3
6
6

465
652
26
223
691
85;163;164;162;1
43;228;255;250;2
54;301
92;131
40;41 ;71-74;8891

5
6

Cong van sO
2210/TTPTQDngày
09/12/2021

6
6
6

Ill Chô' h9p Hi dông: 03 h

1 Thai Thu
2
3

Trân DInh Sang
PhanThuHng

9.165,9

83; 77; 78; 75; 76;
79; 80; 81; 82; 85

4.83 4,3
5.358,6
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158
36,0

4
5
4

Ch& h9p citng các h lien
quan Cong an xác minh
cay trng, vt kin trOc

STT

Ni dung

Din tIch (m2)

Thua DC

Tb Dc

Ghi chii

677

6

Cong van so
I 095/TTPTQD ngây
06/8/2021;

IV UBND xã Chãu Pha dang xét pháp I: 06 h
1

2

Trn Thi Hin

Nguyn Thj Hnh

3 Nguyn Thj Cm Hng
4 Trân Manh Thuân
5

Nguyn Scm Tang

6 Tr.n Quc Hoàn

545,6

Cong van so
1614/TT.PTQD ngày
04/11/2021; Cong
5
van s 1916 ngày
23/11/2021 nhAc nhâ
1n2;

2.666

40

868,9

31

5

165 ;227

6

681

6

32

6

151; 30; 36
293,0
466

5; 6
6
6

36

6

1.4 17,0
1.5 15,0

151,0
222

4
5

14.808,0

118;205;119;101;120
12 1; 114; 117;06;72

4; 5

2.628,6

473

6

48; 47; 226; 37; 232;
38; 15

5

1.684,9
889,4
3197.7

Cong van so
21 78/TTPTQD ngày
07/12/2021.

Van phOng Tinh dang tiên hành do dc 1i: 16 h

V

2
3
4
5
6

Trn Van Dinh Scm
Nguyn Van Nhu
Nguyn Van TIn
Trân Thj Thüy
(liJy Quyn Lê Thj Hoàn)
L Dung Cuing
Nguyn Thj Thu Thüy

7 LTàu HOn
Nguyn TAn Dung - Nguyn
Anh Khanh SD
Nguyn Tin QuS"nh +
9
Nguyn Thj Tjnh

8

10 Nguyn Cong

14.920,9
5.044,0
1.288,2
2.025

30.559,8

52; 244; 245; 246;
344; 416; 417; 248;
303; 304;305; 306;
26.160,0
307; 308; 309; 336;
337; 338; 339; 340;
341; 342

11 TrAn Tiru

8.562,1

12 Hoàng Scm

9.079,4

13 Trân Thi Kiên
Hira van M
14 (Uy quyn cho Dng Dinh
Chmnh)

114; 116; 117
629; 91; 418; 92;
72

3.557,7

57, 95

5.740,0
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Chua có kt qua do
dac
05; 06

5
05; 06
3

422,0

6

STT

Thüa DC

Tô'Dc

988,0

O3

4

+UyquynchoLêNhttHái
Nam

597O
'

153106
'

4

+UyquynchoLeVanCn

1.298,0

152

4

Ni dung

15 LêVänDinh

16 Lé Van Cn
Tng cong: 41 h

Diên tich (rn2)

11.920,0

107

240.626,7

Page 3

4

Ghi chui

Chra có két qua do
dac

Phu Inc 02
UBND TH! XA PHU M

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM

TRUNG TAM PHAT TRIN QU DAT

Dc 1p-Tir do-Hnh phüc

DANH SACH CAC HO A KIEM KE CHUA BOI TH1JOG
(Khu vt•rc xã Song Xoài-Di an KCN Sonadzi Châu Dtrc)

ST
T

.
Noi clung

Diên tIch
(ni2)

Thü'a DC

To'
Dc

Clii chü

UBND xã chu'a xét pháp I: 10 h
1

TtNg9c ChI

2

VOThiTão

3

Nguyn Thj Tan

4 NguynThjHanh
5 PhanVänNarn
6 Nguyn Thj Nhu
7 Trn Van Bay
8 Nguyn Trn TIn
9

Lê Van An

10 NguynQuêcHuy

12.262,0

5c

1608,0

233;196;212

6984,3
491,6
5.366,7
846,0

119;163;133;110;5
23
9
414
280

5C
5C
SC
5C

350,8

519

SC

1.200,5

437

SC

5C

Côngväns1754
ngày 12/11/2021 Va
cong van s 2190
ngày 08/12/2021.

5.052,60
1115,0

SC

II Van phOng Tinh dang tiên hãnh do dic 1ii:

Ngo Van Ngan va Nguyn
Thj Thu Trm

11.671,0

Tng cong 11 h

46.948,5

Dâ niern yt
phng an. H dan
nghj do dc 1i.

I

