
ỦY BAN NHÂN 
THỊ TRẤN THANH MIỆN

Số:        /TTr-UBND

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

Thị trấn Thanh Miện, ngày         tháng       năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị phê duyệt cơ chế hỗ trợ trong công tác bồi thường, 

hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đường vành đai 
phía Đông Bắc thị trấn Thanh Miện và Dự án đầu tư xây dựng 

khu đô thị mới thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

  Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương;
- Sở Tài chính tỉnh Hải Dương;
- Sở xây dựng tỉnh Hải Dương;
- UBND huyện Thanh Miện.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 

UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 03/2020/QĐ-
UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung 
một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND và 
Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Hải 
Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết 
định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải 
Dương;

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện 
Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn Thanh Miện, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;

Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô 
thị mới Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

UBND thị trấn Thanh Miện đã tiến hành thực hiện xác định nguồn gốc đất 
của các hộ để thu hồi đất thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 
thực hiện dự án còn một số vướng mắc như: 



2

            1. Nguồn gốc đất cụ thể như sau: Thửa đất đề nghị Nhà nước hỗ trợ chi 
phí đầu tư vào đất có nguồn gốc thể hiện trên bản đồ đo đạc canh tác của thị 
trấn Thanh Miện năm 2004 là loại đất MN/Hg, đất thủy lợi (dạng ao chuôm 
nằm rải rác ngoài đồng, có diện tích 200m2 - 800m2), do UBND thị trấn quản lý, 
không giao cho các hộ gia đính, cá nhân quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, hiện tại 
các ao chuôm này không có nhiệm vụ đảm bảo tưới tiêu cho diện tích canh tác 
ngoài đồng, mà nhiệm vụ này do hệ thống kênh mương đảm nhiệm. Vào thời 
điểm năm 2015 - 2018, khu dân cư, các chi hội, đoàn thể ở thôn như: chi hội 
Phụ nữ, chi hội nông dân, chi hội người cao tuổi, chi hội cựu chiến binh, nhà 
đình...hợp đồng thầu khoán thu tiền một lần có thiết lập bằng văn bản giữa khu 
dân cư, các chi hội, đoàn thể và hộ gia đình (không có xác nhận của UBND thị 
trấn Thanh Miện); số tiền thu được để sử dụng vào mục đích chung của chi hội, 
đoàn thể và khu dân cư; thời hạn hợp đồng không thống nhất về thời gian giữa 
các hộ (ghi thời hạn là 8 năm, 10 năm, 12 năm, 13 năm, 15  năm…); để sử dụng 
vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Khi sử dụng, các hộ nhận hợp đồng đã 
thực hiện cải tạo thành diện tích ao sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản 
(nuôi cá, nuôi ba ba…). Khi trích đo bản đồ để giải phóng mặt bằng thực hiện 
thu hồi đất thể hiện (có thửa đất ghi là MNC, có thửa đất ghi là ao nuôi trồng 
thủy sản, có thửa đất ghi là DTL), các thửa đất này thực tế đang được các hộ 
dân thầu khoán cải tạo sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Nay lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đường 
Vành đai phía Đông Bắc thị trấn Thanh Miện và Dự án đầu tư xây dựng khu 
đô thị mới thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, các hộ nhận thầu khoán 
đề nghị Nhà nước bồi thường, hỗ trợ. UBND thị trấn Thanh Miện đề xuất hỗ 
trợ như sau:

 -  Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất: hỗ trợ 100% mức hỗ trợ 
tại khoản 1 Điều 14 Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 
UBND tỉnh Hải Dương.

2. Trường hợp các hộ nhận thầu khoán ao chuôm nằm rải rác ngoài đồng 
kể trên (mục 1 văn bản này) lại có diện tích đất lúa 03 liền kề, trong quá trình 
cải tạo ao chuôm đã cải tạo đất lúa 03 liền kề thành diện tích ao sử dụng vào 
mục đích nuôi trồng thủy sản. Trường hợp này UBND thị trấn Thanh Miện đề 
nghị hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất đối với diện tích đất lúa 03 tự cải tạo thành 
ao để nuôi trồng thủy sản như sau: 

- Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất: hỗ trợ 70% mức hỗ trợ tại 
khoản 1 Điều 14 Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 
UBND tỉnh Hải Dương. 

3. Chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với các trường hợp do các hộ gia đình, 
cá nhân tận dụng các ao, chuôm, hố bom thời chiến tranh nằm rải rác ngoài 
đồng, có diện tích 200m2 - 800m2 giáp thửa đất lúa giao theo tiêu chuẩn 03 của 
gia đình đang canh tác đã san lấp, cải tạo ao chuôm thành diện tích cấy lúa và 
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trồng cây lâu năm (hộ gia đình chỉ xin phép khu dân cư san lấp, không có hợp 
đồng thầu khoán và không thu, nộp bất kì khoản tiền nào).

- Theo điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 22 tháng 
12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương: “San lấp, cải tạo ao để lập vườn trồng 
cây lâu năm hoặc cây hàng năm thì chi phí đầu tư vào đất được tính không vượt 
quá 1,0 lần mức bồi thường đối với đất nông nghiệp cùng vị trí, loại đất quy định 
tại thửa đất đó” và theo khoản 3 Điều 14 Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 22 
tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương: “Trường hợp người sử dụng đất đã 
tự chi phí đầu tư vào đất để sử dụng nhưng không theo mục đích được phép sử 
dụng hoặc ngoài quyết định giao đất, ngoài hợp đồng thuê đất, ngoài hợp đồng 
giao khoán của cơ quan có thẩm quyền thì chi phí đầu tư vào đất còn lại được hỗ 
trợ tối đa bằng 70% mức hỗ trợ nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này”. UBND thị 
trấn Thanh Miện đề nghị hỗ trợ như sau: 

+ Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất: hỗ trợ 70% của 1,0 lần 
mức bồi thường đối với đất nông nghiệp cùng vị trí, loại đất quy định tại thửa đất 
đó theo Quyết định 55/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.

4. Chi phí đầu tư vào đất đối với các trường hợp chuyển đổi theo mô 
hình VAC: các hộ gia đình có đất 2 vụ lúa được giao ổn định lâu dài theo Nghị 
quyết 03 của tỉnh. Đến năm 1997, năm 2004...UBND thị trấn Thanh Miện cho 
phép các hộ chuyển đổi theo mô hình VAC, các hộ chuyển đổi này được 
UBND thị trấn lập sổ sách thống kê quản lý. Tuy nhiên, các hộ này không 
nằm trong quyết định chuyển đổi của UBND tỉnh và UBND huyện. Nay, thu 
hồi đất để thực hiện dự án. UBND thị trấn Thanh Miện đề nghị hỗ trợ như sau:

- Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất: hỗ trợ 100% mức hỗ trợ 
theo khoản 1 Điều 14 Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 
UBND tỉnh Hải Dương.

5. Đối với tài sản phục vụ sản xuất nông nghiệp được xây dựng trên đất 
có nguồn gốc là ao chuôm nằm rải rác ngoài đồng, có diện tích 200m2 - 800m2. 
Vào thời điểm năm 2015 - 2018 khu dân cư, các chi hội, đoàn thể ở thôn hợp 
đồng thầu khoán thu tiền một lần (đã nêu cụ thể tại mục 1). Các hộ nhận thầu 
khoán đã xây dựng tài sản để phục vụ cho mục đích nuôi trồng thủy sản của 
mình như: xây dựng tường kè ao, cột bê tông, cột điện... UBND thị trấn Thanh 
Miện đề nghị hỗ trợ:

- Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất:  hỗ trợ 100% đơn giá 
theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 và Quyết định số 
61/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.

6. Đối với tài sản phục vụ sản xuất nông nghiệp được xây dựng trên đất 
có nguồn gốc là đất 2 vụ lúa được giao ổn định lâu dài theo Nghị quyết 03 của 
tỉnh. Năm 1997, năm 2004 …UBND thị trấn Thanh Miện cho phép các hộ 
chuyển đổi theo mô hình VAC, được lập sổ sách thống kê quản lý nhưng 
không nằm trong quyết định chuyển đổi của UBND tỉnh và UBND huyện (đã 
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nêu cụ thể tại mục 3). Các hộ chuyển đổi nêu trên đã xây dựng tài sản để phục 
vụ cho mục đích làm vườn, ao, chuồng như tường kè ao, Cột bê tông, cột điện, 
lán đựng công cụ, chuồng trại... UBND thị trấn Thanh Miện đề nghị hỗ trợ:

- Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất: hỗ trợ 100% đơn giá theo 
Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 và Quyết định số 61/2020/QĐ-
UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.

UBND thị trấn Thanh Miện đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh xem 
xét, quyết định./. 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

 
 

  

Đỗ Quý Can
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