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GPMB xây dựng dự án Khu dân cư 
mới thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày          tháng 11 năm 2021

          Kính gửi: 
- Hội đồng GPMB khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ;
- Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Tứ Kỳ.

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 06/4/2021 và Thông báo số 
54/TB-UBND ngày 27/4/2021 của UBND huyện Tứ Kỳ, về việc GPMB thực hiện 
Dự án Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ (UBND tỉnh phê duyệt Quy 
hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 20/01/2020).

UBND huyện Tứ Kỳ chỉ đạo Hội đồng GPMB huyện, Tổ công tác phối hợp 
cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ cùng các ban ngành đoàn thể thị trấn Tứ 
Kỳ, Cấp ủy, Chi bộ, Trưởng khu dân cư: An Nhân Tây, An Nhân Đông tổ chức 
Hội nghị phổ biến các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chủ trương 
thu hồi đất, kế hoạch GPMB, chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước 
thu hồi đất.

Đến nay, đã có 190/250 hộ dân phối hợp với Tổ công tác GPMB thực hiện 
kê khai, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất nông nghiệp (trong 
đó Khu An Nhân Tây có 167/200 hộ, khu An Nhân Đông có 23/50 hộ đã hoàn 
thành xong công tác kiểm kê, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ), còn 60 hộ dân chưa 
thực hiện xong việc kiểm kê, kiểm đếm đất, tài sản hoa màu trên đất.

Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ, 
huyện Tứ Kỳ đã được Hội đồng GPMB dự án Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ và 
các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành của 
Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, các Nghị định hướng dẫn Luật 
Đất đai và quy định của UBND tỉnh Hải Dương về bồi thường, hỗ trợ GPMB khi 
nhà nước thu hồi đất; chế độ chính sách, đơn giá bồi thường áp dụng để tính cho 
các hộ gia đình, cá nhân được đảm bảo quyền lợi theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án, sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư tổ 
chức thi công xây dựng dự án đảm bảo tiến độ UBND tỉnh giao, UBND huyện có 
một số đề nghị và yêu cầu như sau:

1. Giao Hội đồng GPMB Dự án Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ 
Kỳ phối hợp cùng UBND thị trấn Tứ Kỳ tiếp tục làm việc với 60 hộ dân để tuyên 
truyền, vận động cán bộ, nhân dân có đất nông nghiệp thuộc phạm vi thực hiện 
dự án tiếp tục kê khai, kiểm kê đất đai, cây cối, tài sản trên đất theo quy định.



Thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với những trường hợp hộ dân cố tình 
không phối hợp tác trong công tác GPMB. 

2. Đề nghị Đảng ủy thị trấn Tứ Kỳ chỉ đạo UBND, UBMTTQ, cán bộ 
chuyên môn, các ban ngành đoàn thể thị trấn và cấp ủy Chi bộ, các đoàn thể của 
khu dân cư: An Nhân Đông; An Nhân Tây thị trấn Tứ Kỳ:

- Tập trung tuyên truyền vận động 60 hộ dân còn lại thực hiện công tác kê 
khai, kiểm kê cây cối, hoa màu, tài sản trên đất để làm cơ sở lập phương án bồi 
thường đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân theo quy định; 

- Chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp dừng toàn bộ kế hoạch sản xuất năm 
2022 trên phần diện tích đất nông nghiệp thực hiện dự án Khu dân cư mới thị trấn 
Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, dừng cung cấp toàn bộ các dịch vụ phục vụ sản xuất như 
tưới, tiêu .... sau khi nhân dân đã thu hoạch xong cây cối, hoa màu của vụ sản 
xuất năm 2021.

- Khu dân cư An Nhân Đông, An Nhân Tây thông báo trên đài truyền thanh 
của khu để nhân dân được biết Chủ đầu tư sẽ tổ chức thi công công trình từ năm 
2022, đề nghị các hộ dân dừng canh tác trên phần đất nông nghiệp nằm trong 
phạm vi GPMB thực hiện Dự án nhằm tránh lãng phí (phá bỏ cây cối hoa màu 
trên đất khi chưa được thu hoạch).

Đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo theo 
quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các phó CT UBND; (để báo cáo)
- Các phòng: TN&MT; KT&HT; TCKH.
- Cấp ủy chi bộ khu: An Nhân Đông, An  Nhân Tây;
- Trưởng khu: An Nhân Đông, An  Nhân Tây;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái 
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