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Kính gửi: Cử tri Bế Văn Cường 

(Chủ tịch UBND xã Văn Minh, huyện Na Rì) 
 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2039/UBND- TH 

ngày 12/4/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc 

hội khóa XIV; trong đó nội dung kiến nghị của cử tri Bế Văn Cường, Chủ tịch 

UBND xã Văn Minh, huyện Na Rì phản ánh: “Một số hộ dân ở xã Sơn Thành 

được đền bù với giá nhân gấp 5 lần, tuy nhiên xã Văn Minh có hơn 34ha đất bị thu 

hồi với tổng số 136 hộ, giá đền bù thu hồi đất chỉ được nhân gấp 3 lần là không 

hợp lý, đến nay nhân dân xã Văn Minh chưa nhận được tiền đền bù”. 

Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung kiến nghị của cử tri , Sở Tài nguyên 

và Môi trường có ý kiến như sau:  

Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ- 

UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bản quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 và Quyết định số 

22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 , trong đó quy định cụ thể mức hỗ trợ tại 

Khoản 4 Điều 2 như sau: “1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 

(sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ- CP) khi nhà nước thu hồi đất 

nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

quy định tại các Điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ- CP) (trừ trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của 

Công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã 

nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi nhà nước thu 

hồi đất nông nghiệp, ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất 

nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm bằng tiền. Việc hỗ trợ bằng tiền theo mức sau:  

- Đất trồng lúa: Bằng 05 (năm) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định;  



- Đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt: Bằng 04 

lần (bốn) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định; 

 - Đất trồng cây lâu năm: Bằng 03 (ba) lần giá đất cùng loại trong bảng giá 

đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; 

 - Đất lâm nghiệp: Bằng 02 (hai) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định;  

Diện tích được hỗ trợ là toàn bộ diện tích bị thu hồi, nhưng không vượt quá 

hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương”.  

Như vậy, mức hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại tỉnh Bắc Kạn được quy định 

bằng mức tối đa theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ; thời điểm thực hiện từ ngày 05/01/2020 trở về trước, khi Luật Đất 

đai 2013 có hiệu lực thi hành. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy định trên gặp một số hạn chế, khó 

khăn như các dự án đầu tư chủ yếu sử dụng từ ngân sách nhà nước do vậy việc 

phải bố trí nguồn kinh phí lớn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng làm 

giảm khả năng đầu tư của địa phương, đặc biệt chi phí cho việc hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm việc làm tương đối lớn; mặt khác, chi phí bồi thường, giải phóng 

mặt bằng lớn làm giảm tính cạnh tranh thu hút đầu tư của tỉnh; do vậy, cần thiết 

điều chỉnh để tăng tính cạnh tranh, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh 

theo nguyên tắc điều chỉnh giảm các mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp xuống mức 

tương đương với các tỉnh có cùng điều kiện trong khu vực và phù hợp với tình hình 

thực tế hiện nay. Do vậy, ngày 25/12/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

36/2019/QĐ- UBND về việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Quyết định số 43/2017/QĐ- 

UBND ngày 25/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bản quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 và 

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh, cụ thể:  

“Việc hỗ trợ bằng tiền theo mức sau: 

- Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản nước 

ngọt, đất trồng cây lâu năm: Bằng 03 (Ba) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất 

do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định;  

- Đất lâm nghiệp: Bằng 02 (hai) lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất do 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; 

 Diện tích được hỗ trợ là toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, nhưng 

không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại 

Điều 129 Luật đất đai.” 



Thời điểm thực hiện Quyết định số 36/2019/QĐ- UBND ngày 25/12/2019 

của UBND tỉnh từ ngày 06/01/2020. 

Do vậy, đề nghị cử tri xem xét, xác định thời gian thực hiện việc bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo các mốc thời gian quy định của 

UBND tỉnh và pháp luật về đất đai tại địa phương để trả lời cho nhân dân biết, thực 

hiện theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn cử tri đã quan tâm đến lĩnh vực của 

ngành và trả lời cho cử tri biết và cùng theo dõi, phối hợp thực hiện công tác quản 

lý đất đai tại địa phương./.  

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- HĐND tỉnh (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- UBND huyện Na Rì; 

- UBND xã Văn Minh; 

- Lãnh đạo Sở; 

Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

- C.ty CP thủy điện Sử Pán 1; 

 - Lưu: VT, ĐĐ (Thụy 02b) 

KT. GIÁM ĐỐC 
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