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

Tờ trình và Dự thảo nghị quyết ban hành quy định về cơ chế, 
chính sách hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và 

đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Sau khi xem xét Tờ trình số 8568/TTr-UBND ngày 30/11/2021 của UBND 
tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với 
đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về nội dung Tờ trình

Chính sách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, góp 
phần quan trọng trong đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư phát triển 
đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, bất 
cập, có sự chênh lệch lớn giữa giá đất bồi thường so với giá đất tái định cư, nhất 
là đối với các khu vực nông thôn, dẫn đến người dân không đủ khả năng để nộp 
phần chênh lệch nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn 
chậm, kéo dài tiến độ triển khai thực hiện của các dự án.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống sau tái định cư và 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết 
quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và 
đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp 
với nhu cầu thực tiễn hiện nay, đảm bảo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 
số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, nội dung này tiếp tục kế 
thừa cơ chế, chính sách hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất tại Quyết định số 
19/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh và đã được Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thống nhất tại Thông Báo số 235-TB/TU ngày 15/9/2021. Do đó, Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua. 

Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương 
trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai thực hiện dự 
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án; đồng thời, cần quan tâm, chia sẻ với người dân, nhất là những hộ dân phải di 
dời đến nơi ở mới, đảm bảo nơi ở mới phải có chất lượng sống bằng hoặc tốt 
hơn nơi ở cũ nhằm giảm dần các vụ việc khiếu kiện, không để phát sinh “điểm 
nóng” và tình trạng khiếu kiện đông người do nguyên nhân thu hồi đất, giải 
phóng mặt bằng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ và nhân dân, nhất là những nơi có 
liên quan công tác giải phóng mặt bằng. 

2. Về Dự thảo nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục chỉnh sửa thể thức, 

câu chữ, kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
Tờ trình và Dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ chênh lệch 
tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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