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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

Số: 1861/UBND 

V/v trả lời một số kiến nghị của các 

hộ dân ảnh hưởng dự án Shophouse 

và hạ tầng dân cư nông thôn tại xã 

Thạch Đài 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày 19 tháng 9 năm 2018 

   

  Kính gửi:  

         - Ủy ban nhân dân xã Thạch Đài; 

         - Các hộ dân bị ảnh hưởng dự án. 

     

 Ngày 14/9/2018, UBND huyện Thạch Hà tổ chức đối thoại với các hộ dân 

chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dự án khu Shophouse và hạ tầng dân cư nông 

thôn tại xã Thạch Đài. Qua ý kiến kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng đề nghị 

làm rõ các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, các 

phòng, ngành liên quan cấp huyện đã trả lời trực tiếp tại buổi làm việc. Tuy 

nhiên, có một số hộ dân không tham dự họp để các hộ dân hiểu rõ hơn về các nội 

dung kiến nghị, UBND huyện trả lời bằng văn bản như sau: 

 1. Về ý kiến: Dự án khu Shophouse và hạ tầng dân cư nông thôn tại xã 

Thạch Đài là dự án Nhà nước thu hồi đất hay là dự án thỏa thuận bồi thường: 

 Dự án khu Shophouse và hạ tầng dân cư nông thôn tại xã Thạch Đài được 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

2743/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 là dự án Nhà nước thu hồi đất theo điểm d, 

khoản 3, điều 62, Luật Đất đai năm 2013 và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 13/12/2017. 

 2. Về kiến nghị giá bồi thường thấp:  

 Giá tính tiền bồi thường, hỗ trợ dự án được thực hiện theo Quyết định số 

3296/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND huyện Thạch Hà về việc phê duyệt 

giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 

Dự án. Cụ thể giá đất trồng cây hàng năm là: 46.900 đồng/m
2
. Sau khi rà soát, so 

sánh mặt bằng chung và các khu vực liên quan UBND huyện xác định giá trên là 

phù hợp và không xem xét điều chỉnh. 

  3. Về kiến nghị quy hoạch, môi trường:  

 - Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 2743/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 và được phê duyệt đồ án quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 29/11/2017. 

 - Về thủ tục pháp lý đảm bảo môi trường đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê 

duyệt tại Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 về việc phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. 
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 4. Về kiến nghị diện tích: Giao UBND xã Thạch Đài phối hợp với phòng 

Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ đất đai trả lời bằng văn bản cụ thể cho 

từng hộ gia đình có kiến nghị. 

 Trên đây là ý kiến trả lời của UBND huyện Thạch Hà. Đồng thời yêu cầu 

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị xã Thạch 

Đài tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quy định sớm bàn giao mặt 

bằng cho chủ đầu tư./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các Phó chủ tịch (b/c); 

- Phòng TN&MT; 

- CA huyện; 

- Hội đồng bồi thường; 

- Lưu VT, HĐBT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hương 
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