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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   150    /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày    15    tháng 12  năm 2019 

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa,  

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020  

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 7441/TTr-UBND ngày 12/12/2019 của UBND 

tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Kết quả thực hiện danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của 

UBND tỉnh về kết quả thực hiện danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và nhận thấy rằng, bên cạnh 

kết quả đạt được, công tác lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm vẫn còn những 

tồn tại, hạn chế nhất định. 

Năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018, thông qua 1.391 danh mục dự án thu hồi đất và 448 danh mục 

chuyển mục đích sử dụng đất, Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 03/10/2019, 

thông qua 174 danh mục dự án thu hồi đất và 90 danh mục chuyển mục đích sử 

dụng đất. Đồng thời, trước khi áp dụng Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 

ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh đã 

thống nhất bổ sung 22 danh mục dự án thu hồi đất và 8 danh mục dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất1; đã tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các dự án đầu tư 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Mặc dù, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều 

danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng kết quả thực 

hiện đạt rất thấp, thu hồi đất đạt 25,2% về danh mục2, 12,76% về diện tích; 

chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đạt 

20,11% về danh mục3, 12,03% về diện tích; nhiều địa phương đạt chưa đến 10%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được cho thấy, chất lượng công tác lập kế 

hoạch sử dụng đất của các địa phương còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ, chưa 

sát với nhu cầu, tính khả thi chưa cao. Nhiều địa phương thiếu quan tâm, chủ 

động lập kế hoạch sử dụng đất nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ phê duyệt 

                                           
1 Tổng cộng đã thông qua 1.587 danh mục thu hồi đất và 546 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất. 
2 Đã thu hồi 400/1.587 danh mục (trong đó, 356 danh mục sử dụng vốn ngân sách; 44 danh mục sử dụng vốn 

ngoài ngân sách). 
3 Đã chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng là 110/546 danh mục (trong đó, 84 

danh mục sử dụng vốn ngân sách; 26 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách). 
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kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Bên cạnh đó, trách nhiệm của cơ quan chuyên 

môn thiếu cương quyết trong rà soát, thẩm định tính khả thi của các danh mục 

dự án trước khi trình HĐND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật, nên 

nhiều dự án chưa đảm bảo theo quy định, sai thẩm quyền. Công tác theo dõi, cập 

nhật biến động, kiểm kê đất đai có lúc chưa chính xác; công tác thanh tra, kiểm 

tra, giám sát chưa thường xuyên; việc xử lý các vi phạm về đất đai còn hạn chế. 

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp giải quyết vướng mắc trong giải phóng 

mặt bằng của các cấp, các ngành chưa kịp thời nên các dự án đầu tư trong năm 

kế hoạch thường chậm trễ, đăng ký lại nhiều lần vào những năm tiếp theo. 

2. Về danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh. 

Năm 2020, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua 1.558 danh mục dự 

án thu hồi đất với tổng diện tích là 8.544,3 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa 

nước 586,7 ha, đất lúa nước còn lại 73,55 ha, đất rừng phòng hộ 193,66 ha, đất 

rừng đặc dụng 39,43 ha) và 275 danh mục dự án chuyển mục sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác với tổng diện tích 

349,16 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước 219,07 ha, đất lúa nước còn lại 

45,77 ha, đất rừng phòng hộ 84,0 ha, đất rừng đặc dụng 0,32 ha). 

Ban nhận thấy, hồ sơ danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 gửi về Thường 

trực HĐND tỉnh rất chậm, sát ngày diễn ra khai mạc kỳ họp. Nhưng qua rà soát 

vẫn còn một số danh mục dự án không đảm bảo thông tin về chủ trương đầu tư; 

sai thẩm quyền, gây khó khăn trong quá trình rà soát các danh mục chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác lập kế hoạch sử dụng đất hằng 

năm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng 

đất tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện 

các thủ tục đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án 

đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân 

sách kính đề nghị HĐND tỉnh: 

- Thông qua 1.533 danh mục dự án thu hồi đất với tổng diện tích 6816,49 

ha (trong đó 1.265 danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách và 268 danh mục dự 

án sử dụng vốn ngoài ngân sách) và 272 danh mục dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với tổng diện tích 342,07 ha 

(trong đó 161 danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách và 111 danh mục dự án 

sử dụng vốn ngoài ngân sách) đã đảm bảo yêu cầu quy định tại Điều 67, Thông 

tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Riêng đối với các danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất liên 

quan đến rừng tự nhiên, chỉ được thực hiện thủ tục về đất đai khi Thủ tướng 

Chính phủ thống nhất theo quy định. 

 (phụ lục 1, 1a kèm theo). 
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- Đối với 25 danh mục dự án thu hồi đất (05 danh mục dự án sử dụng vốn 

ngân sách và 20 danh mục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách) và 03 danh mục 

dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

(03 danh mục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách) chưa đảm bảo theo quy định; 

danh mục dự án đề xuất sai thẩm quyền. Đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát cụ thể, loại bỏ các danh mục dự án không 

đảm bảo theo quy định; sau khi rà soát, xem xét tính khả thi của từng dự án cụ 

thể trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến, tổng hợp trình HĐND 

tỉnh tại các kỳ họp chuyên đề, thường lệ trong năm 2020. 

(phụ lục 2, 2a kèm theo) 

- Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các 

ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm trong lập kế hoạch sử dụng đất hằng 

năm, thực hiện nghiêm về quy trình, hồ sơ thủ tục, thời gian trình HĐND tỉnh 

theo đúng quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. Nâng cao chất lượng thẩm định kế hoạch sử dụng đất 

các dự án đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nhất là đối với các dự án sử 

dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Đề nghị HĐND cấp huyện cho ý kiến bằng 

văn bản đối với các danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

của địa phương đảm bảo đúng theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 

của HĐND tỉnh trước khi trình cơ quan cấp trên. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về danh mục 

thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 

 

  Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh 

   - Đại biểu khách mời; 

   - CPVP, CV; 

   - Lưu VT, TH (Thủy) 
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