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TỜ TRÌNH 

Đề nghị điều chỉnh một số nội dung về thực hiện bồi thường, GPMB tại 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh  

    

   

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX 

 

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019 có quy định: 

“Chỉ bố trí ngân sách tỉnh, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện xây 

lắp khi đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn, các thủ tục đầu tư và sau khi đã 

bàn giao mặt bằng sạch”. 

 Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ngành, 

địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2019 và chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra tình hình thực 

hiện và giải ngân của các dự án trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra thực tế nhiều chủ 

đầu tư kiến nghị đối với thủ tục thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo 

quy định của Luật Đất đai năm 2013 gồm nhiều bước và mất nhiều thời gian: (1) 

Thông báo thu hồi đất; (2) Thu hồi đất; (3) Kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất; 

(4) Lập phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư; (5) Niêm yết công 

khai phương án lấy ý kiến của dân; (6) Hoàn chỉnh phương án; (7) Phê duyệt 

phương án chi tiết và tổ chức kiểm tra thực hiện; (8) Tổ chức chi trả bồi thường; 

(9) Bàn giao mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất. Do đó, nhiều dự án phải chờ thực 

hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bàng mới triển khai thi công, ảnh 

hướng đến tiến độ thực hiện dự án, đây cũng là một trong những nguyên nhân 

chủ yếu làm ảnh hưởng lớn đến công tác giải ngân kế hoạch vốn hằng năm của 

tỉnh. 

Theo quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014 về điều kiện khởi 

công xây dựng công trình: 

“1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến 

độ xây dựng; 

b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy 

phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này; 

c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi 

công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ; 

d) Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu 

được lựa chọn; 
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đ) Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình; 

e) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng.  

2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều này”. 

Như vậy, theo quy định của Luật Xây dựng thì có thể thực hiện từng phần 

của dự án nhằm đảm bảo không bị chậm tiến độ thực hiện đầu tư dự án đã được 

phê duyệt. 

Để triển khai thực hiện đầu tư và sớm hoàn thành các dự án đưa vào sử 

dụng theo đúng mục tiêu đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt và đáp ứng, phục 

vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh kính đề nghị HĐND 

tỉnh xem xét, điều chỉnh nội dung tại tại Tiết 3 Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị 

quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh “Chỉ bố trí ngân sách 

tỉnh, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện xây lắp khi đảm bảo khả 

năng cân đối nguồn vốn, các thủ tục đầu tư và sau khi đã bàn giao mặt bằng 

sạch” thành “Cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây 

lắp khi chủ đầu tư báo cáo đảm bảo mặt bằng để thi công theo từng phần 

tiến độ xây dựng, đồng thời cam kết không để gián đoạn thời gian thi công 

dự án bởi tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để thời gian thực hiện dự án kéo dài 

quá thời gian quy định do ảnh hưởng bởi công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng”. 

UBND tỉnh kính báo cáo, trình HĐND tỉnh khóa IX./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, KH&ĐT, 

TN&MT, Xây dựng; 

- Ban Kinh tế ngân sách HĐND 

tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 
 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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