
 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:   35  /BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày   15      tháng  3     năm 2021 

       

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo  

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng  

thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường,  

hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng  

thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh  

 

Qua xem xét Tờ trình số 1051/TTr-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh về 

đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng 

thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh; 

Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Về sự cần thiết ban hành  

Kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua đạt được nhiều thành tựu nổi bật: 

Kinh tế phát triển với quy mô ngày càng tăng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ và hoàn thiện, đáp 

ứng được nhu cầu thu hút các dự án lớn tạo động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. 

Kết quả đó đã phản ánh sự kịp thời, linh hoạt và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, 

các cấp; trong đó có công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, thẩm 

định xác định giá đất. Đây là khâu quan trọng, quyết định trong thu hút, triển khai 

các dự án đầu tư cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội. 

Do vậy, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành mức hỗ trợ 

đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm 

định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thành viên Hội đồng thẩm định và 

Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất là cần thiết nhằm tạo điều kiện để các 

thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo giải quyết kịp thời những 

vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thẩm định giá đất trên 

địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án và tạo thuận lợi 

trong thu hút đầu tư theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

Do vậy Ban Pháp chế thống nhất kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

II. Về nội dung  

Qua xem xét nội dung UBND tỉnh trình, Ban Pháp chế có ý kiến như sau: 

1. Về tên gọi nghị quyết 

Ban đề nghị bổ sung cụm từ “Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định” như nội dung 

tại Tờ trình 1051/TTr-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh và điều chỉnh Nghị 
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quyết thành: “Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng 

thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn 

tỉnh”. 

2. Về mức hỗ trợ:  

Ban nhận thấy khối lượng công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư và thẩm định giá đất ở các địa phương khác nhau, tùy thuộc vào khả năng thu 

hút đầu tư, số dự án đầu tư được triển khai trên địa bàn. Do vậy Ban đề nghị 

HĐND tỉnh quyết định mức hỗ trợ tối đa như mức UBND tỉnh đề nghị; tùy vào khả 

năng cân đối nguồn lực và thực tế công việc phát sinh, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh 

quy định mức hỗ trợ, thời gian được hưởng cho phù hợp, nhất là những địa phương 

triển khai nhiều dự án trọng điểm, lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

Riêng đối với cấp xã, do không có Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Tổ 

giúp việc Hội đồng thẩm định, do đó Ban đề nghị bỏ khoản 4, điều 2 trong dự thảo 

Nghị quyết do UBND trình. Đồng thời Ban đề nghị rà soát các đối tượng thực hiện 

công việc có liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thẩm định giá đất ở các 

cấp để kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung 

phù hợp tránh bỏ sót đối tượng. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về quy định mức 

hỗ trợ thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm 

định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc 

Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, kính trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- TT HĐND;  

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH. 

- Lưu VT, TH (Trân). 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

[daky] 
Đặng Thị Minh Nguyệt 
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