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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp bàn biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong 

công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu tái định cư 

Cảng hàng không Lào Cai 
  

Ngày 14/6/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp bàn biện pháp 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình 

Khu tái định cư cảng hàng không Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Phó Chủ 

tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện, Ban QLDA ĐTXD huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Cam 

Cọn (Chủ tịch và Công chức địa chính xây dựng), Giám đốc Công ty TNHH MTV 

ĐTXD Hoàng Nguyên (đơn vị thi công). Sau khi nghe Ban QLDA ĐTXD huyện, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ triển khai dự án, ý kiến tham gia của 

các đại biểu tham gia cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND 

huyện kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì: 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Cam Cọn tổ chức 

kiểm tra, rà soát các vị trí nằm ngoài ranh giới GPMB nhưng diện tích còn lại 

không đảm bảo để ở, sản xuất, các vị trí còn khó khăn, vướng mắc, khu vực bãi 

thải, đất dự trữ từ đường H1 ra bờ sông Hồng … Tham mưu xây dựng báo cáo của 

UBND huyện gửi UBND tỉnh và tham mưu đề xuất mời đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực trực tiếp kiểm tra giải quyết, thời gian xong trước 

ngày 25/6/2021. 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, UBND xã Cam Cọn xây dựng kế hoạch di chuyển, giao đất tái định cư cho các 

hộ gia đình, trong đó cần làm rõ về vị trí giao đất tái định cư, hình thức giao đất, 

thời gian giao đất… 

- Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân xã 

Cam Cọn và tham mưu triển khai dự án để sớm có mặt bằng di chuyển các ngôi 

mộ trong phạm vi GPMB và phục vụ nhu cầu an táng mới của nhân dân trong khu 

vực. 

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì: 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD, UBND 

xã Cam Cọn tổ chức kiểm tra giải quyết vướng mắc liên quan đến trường hợp sử 

dụng đất chồng chéo (có biên bản giải quyết từng trường hợp cụ thể và xác nhận 

của từng thành phần tham gia buổi làm việc). 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, lập biểu đồ về công tác giải phóng mặt bằng 

công trình, đảm bảo hoàn thành công tác GPMB giai đoạn 2 xong trước ngày 
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30/7/2021, trong đó cần phải xây dựng chi tiết từng mốc thời gian cụ thể, công việc 

phải hoàn thành, nhân lực thực hiện và cơ quan đơn vị cùng phối hợp… Báo cáo 

kết quả triển khai theo từng mốc thời gian chi tiết về Ban Chỉ đạo của huyện, Văn 

phòng HĐND và UBND huyện để theo dõi và đôn đốc. 

- Phối hợp với Ban QLDA ĐTXD, UBND xã Cam Cọn tổ chức chi trả kinh 

phí GPMB cho 15 hộ gia đình (xét duyệt lần 4), thời gian xong trước ngày 

18/6/2021. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nhân lực để giải 

phóng mặt bằng phạm vi hai bên đường Tỉnh lộ 151C để đơn vị thi công tổ chức 

thi công phần rãnh hộp thoát nước, mặt đường…. 

- Phối hợp với UBND xã Cam Cọn giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng 

mắc còn tồn tại đối với các trường hợp đã giải phóng mặt bằng ở giai đoạn 1 theo 

đúng quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nhân lực tổ chức áp 

giá đối với diện tích 40,6ha đã kiểm đếm; Rà soát hoàn thiện hồ sơ các trường hợp 

đủ điều kiện gửi phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trên cơ sở kết quả 

thẩm định tham mưu Ban Chỉ đạo của huyện tổ chức họp xét duyệt và hoàn thiện 

hồ sơ trình UBND huyện xem xét phê duyệt phương án, kinh phí và thu hồi đất 

đảm bảo theo quy định. 

- Quán triệt, hướng dẫn cán bộ, viên chức trực tiếp làm công tác GPMB thực 

hiện đúng các quy định về lập biên bản, lập và hoàn thiện hồ sơ GPMB theo các 

biểu mẫu, văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. 

3. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định theo đúng thời 

gian quy định, lưu ý việc áp dụng các văn bản mới đảm bảo đúng quy định. Trên 

cơ sở kết quả thẩm định tham cho UBND huyện họp xét đúng thời gian. 

4. Giao UBND xã Cam Cọn chủ động, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên 

quan tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về việc áp dụng đơn giá hỗ trợ, bồi 

thường (đơn giá cũ, đơn giá mới) theo từng thời điểm phê duyệt kinh phí GPMB. 

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động phối hợp để tập trung giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành công tác GPMB công trình 

theo kế hoạch đã đề ra. 

 Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND 

huyện tại cuộc họp ngày 14/6/2021. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo 

để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan: TNMT; Ban QLDA 

ĐTXD; Trung tâm PTQĐ; 

- UBND xã Cam Cọn; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

Hoàng Vinh Quang 
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