
ỦY BAN NHÀN DÂN
THÀNH PHÓ PHÚ QUỐC

SỐJỂiG/KH-ƯBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Qiióc, ngày ^3tháng 'Ỵnăm 2022

KÉ HOẠCH
Vê việc triên khai thực hiện phưong án bôi thưòng, giải phóng mặt băng

và xử lý khó khăn, vưó*ng mắc các dự án do Công ty TNHH Mặt Tròi
Phú Quốc và các công ty thành viên thuộc tập đoàn Sungroup làm

chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Phủ Quốc, tỉnh Kiên Giang

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Thanh Nhàn tại Biên bản số 106/BB-TCT ngày 27/04/2022 về việc giải
quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án
do Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phô
Phú Quốc.

ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện phương án bôi thường, giải phóng mặt băng và xử lý khó khăn, vướng măc
các dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc và các công ty thành viên
thuộc tập đoàn Sungroup làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh
Kiên Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, điều tra,

khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn thành phố
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đảm bảo theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

- Đảm bảo các quyền và lợi ích của tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân bị
ảnh hưởng theo chế độ, chính sách hiện hành.

2. Yêu cầu:
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái

định cư đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ theo đúng quy định của pháp
luật.

- Đảm bảo sự phối họp giừa các cơ quan, đơn vị có liên quan đê thực hiện
có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

II. NỘI DƯNG VÀ Dự KIẾN THỜI GIAN THỤC HIỆN
•  • • •

1. Danh mục các dự án Itiói và các dự án cần xử lý khó khăn, vướng
Itiắc

STT TÊN DỤ ÁN CHỦ ĐÀU Tư VỊ TRI DIẸN TICH

Danh mục các dự án mói

1 Khu hôn hợp thương mại

dịch vụ Bài Đất Đỏ
Công ty TNHH Mặt

Trời Phú Quốc
An Thới 83,45ha



1 Khu đô thị An Thới Công ty Cô phân Phát

triên Đô thị Phú Quốc
An Thới 260,7ha

3 Khu phức hợp Bài Sao Công ty Cô phân Đâu tư

Biển đẹp Phú Quốc
An Thới 36,8ha

4 Dự án Khu nghỉ dường cao

cấp Ngôi sao Phú Quốc
Công ty Cô phân Đâu tư

Ngôi sao Phú Quốc
An Thới 8,5ha

Danh mục các dự án cần xử lý khó khăn, vưóng mắc
l Dự án GateWay (Cáp treo

và quần thê vui chơi giải trí
biển Hòn Thơm - Phú

Quốc khu vực An Thới)

Công ty TNHH Mặt

Trời Phú Quốc
An Thới 74,69ha

2 Dự án khu phức hợp du

lịch sinh thái Băi Khem

Công ty TNHH Mặt

Trời Phú Quốc
An Thới 138,36ha

3 Dự án Băi Dài Resort Công ty cô phân

Starbay Việt Nam

Gành

Dầu

103,2ha

4 Dự án Khu du lịch sinh

thái Vũng Bầu
Công ty Cô phân Lan

Anh Phú Quốc
Cửa

Cạn

267,84ha

5 Dự án Cáp treo và quân thê

vui chơi giải trí biên Hòn

Thơm - Phú Quốc khu vực
Hòn Thơm

Cồng ty TNHH Mặt

Trời Phú Quốc
An Thới 308ha

2. Dự kiến thòi gian thực hiện:
(Cỏ 09phụ lục đính kèm)

IIL GIẢI PHÁP THỤC HIỆN
1. Bố trí nhân lực đảm bảo thực hiện theo tiến độ, kế hoạch đề ra.
2. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục, công khai minh bạch

các chính sách hiện hành.

3. Báo cáo các khó khăn, vướng mắc kịp thời và đề xuất hướng xử lý
đúng theo quy định pháp luật.

4. Các cấp, các ngành, địa phương nơi có dự án phối hợp chặt chẽ, áp
dụng các chính sách pháp luật đúng, đầy đủ, kịp thời đê sớm phê duyệt phương
án theo đúng tiến độ kế hoạch được phê duyệt.



IV. Tỏ CHỨC THƯC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch này, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế,

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Phòng Quản
lý Đô thị, Thanh tra thành phố, ƯBND các xã, phường và các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc ủy ban
nhân dân thành phố Phú Quốc sẽ báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời
tháo gỡ, chỉ đạo thực hiện./.

Nơì nhân^T^ịẾttí^
- UBND tỉnh;
- Tổ công tác đặc biệt (theo ỌĐ 2431):
- CT và PCT UBND tlìành phố;
- Thanh tra thành phố;
- Phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Quản lý Đô thị;
- Ban BT HT& TĐC thành phố;
- UBND các xã. phườne;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHẢN DẢN
CHỦ TICH

Huỳnh Quang Hiấtig



(Kèm theo Kể hoạch Sẩ3b^/KH-ƯBND

Dự án: Khu hổn họ'p thiro'ng mại, dịch vụ Bãi nất Đỏ
Chủ đầu tư: Công ty TNIIH Mặt Tròi Pliú Quốc
Diện tích; 83,45ha''^ỊA—
Địa chỉ; PhưòTig An Thói, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kicn Giang.
Đo'n vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguvcn và Môi trưòTig tỉnh Kiên Giang

plỉ^ng mặt băng
/Ò^^lcủa ủy ban nhân dân thành phổ Phủ Quốc)

1

STT Giai đoạn Đơn vị chú trì Đo'n vị kết hợp thực hiện Số ngày
thực hiện

Thời gian bắt đầu Thời gian hoàn
thành

1
Ban bồi thưòng, hỗ ượ và tái định cư ra vãn
bản thu thập thông tin

Ban bồi thường, hồ trợ
và tải định cư

Hoàn thành

2 Thu thập thông tin Người sử dụng đất Ban bồi thưởng, hồ trợ
và tái định cư

Trung tâm Kỹ thuật TN & MT; Chi
nhánh vãn phòng đãng ký đất đai; UBND
phường An Thới, Công An phường An
Thới; Chủ dầu tư

30 20/5/2022 30/6/2022

3
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thu
thập hồ sơ giấy chứng nhận, trích lục

Chi nhánh văn phòng
đãng ký đất đai TP

Chi nhánh văn phòng đãng ký đât dai tỉnh
(đối với các trường hợp tỉnh cấp mới,
hoặc tách thửa mà bên tinh ký, VPĐK TP
chưa lưu).

Hoàn thành

4
Đơn vị tư vấn ra trích đo, bàn đồ râi thửa ban
hành thông báo thu hồi đất

Trung tâm kỹ ửíuật tài
nguyên môi trường
Tmh.

Ban bồi thường, chù đẩu tư. 21 10/6/2022 30/6/2022

I
Kế hoạch thu hồi đất và
Thông báo thu hồi đất

5

Chuyển hồ sơ đến Ban Bồi thường, hồ trợ và
tái định cư để rà soát lại và trinh Phòng Tài
Nguyên và Môi trường

Trung tâm kỹ thuật tài
nguyên môi trường
Tmh.

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cir;
Chủ đầu tư 5 04/7/2022 08/7/2022

6
Chuyên hô sơ đên Phòng Tài nguyên và Môi
trường

Ban bồi thường, hồ trợ
và tái định cư

Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ
đầu tư

I 12/7/2022 12/7/2022

7
Kiểm Ira hồ sơ ban hành thông bảo thu hồi
dất Phòng TNMT Ban bồi thưòng, chù đẩu tư. 9 13/7/2022 21/7/2022

8 Trình hồ sơ UBND thành phố Phòng TNMT Chuyên viên UBND TP; Ban bôi thưòng,
chủ đầu tư.

1 22/7/2022 22/7/2022

9
Ký ban hành kế hoạch ứíu hồi đắt và thông
báo thu hồi đất UBND TP

Phòng TNMT TP, BBT; Chuyên viên
UBNDTP

5 25/7/2022 29/7/2022

10 Họp dân công bố kế hoạch thu hồi đất Ban bồi thưòmg, hồ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới; Chủ đầu lư 3 01/8/2022 03/8/2022

I I Gửi thông báo thu hồi đất Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phưcmg An Thới; Phòng TNMT;
Chủ đầu tư 5 01/8/2022 05/8/2022

12
Niêm yết công khai và thông báo trên phương
tiện thông tin đại chủng thông báo thu hồi đất

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới; Chù đầu tư 5 01/8/2022 05/8/2022
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STT Giai đoạn Đơn vị chủ trì Đơti vị kết hợp thực hiện Số ngày
thực hiện

Thời gian bắt đầu Thời gian hoàn
thành

11 Đo đạc kiểm kê

13
Đo đạc thực dịa kiểm kê về dát đai, cây trồng
và vật kiến trúc

Tning tâm kỹ thuật .
TNMT

Ban bồi thưởng hỗ trợ và tái định cu,
ỉiBND phường An Thới; Chủ đầu tư 80 08/8/2022 07/12/2022

14 Hoàn thiện biên bản đo đạc kiểm kê Trung tâm kỹ thuật*'
TNMT tinh

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

10 08/12/2022 21/12/2022

15 Tổng họp số liệu đo đạc, kiểm kê Trung tâm kỹ thuật
TNMT tỉnh

Ban bồi thường, hồ ượ và tái định cư;
Chù đầu tư

16 22/12/2022 12/01/2023

16
Ra văn bản hỏi cơ quan chuyên môn về đất
rừng, xử lý vi phạm hành chính (nếu có)

Ban bồi ửiường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phườiig An thới; Chủ đầu tư 6 13/01/2023 20/01/2023

111
Giá dất bồi thường

17 Chuyển hồ sơ đề nghị ban hành giá đất UBND TP
Ban bồi thưòaig, hồ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

5 30/01/2023 03/2/2023

18 Khảo sát giá đất Sở TNMT tinh
Ban bồi thuờng, hỗ ữợ và tái định cư,
Đơn vị tư vấn giá, CN VPĐK ĐĐ 30 06/2/2023 17/3/2023

19 Họp giá dất Hội dồng thẩm định giá
của tính

Phòng Tài chinh, Phòng TNMT; Ban bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư; Sở TNMT
tinh

15 20/3/2023 7/4/2023

20 Ký baii hành giá đất UBND tỉnh Sờ TNMT tinh 5 10/4/2023 14/4/2023

IV Thấm định ngoại nghiệp

21

Hoàn chỉnh bàng chi tiết và chuyển hồ sơ
thẩm định ngoại nghiệp Phòng Tài nguyên và
Môi trưòng

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm kỹ ứiuật TNMT 1 13/01/2023 13/01/2023

22 Kiểm ưa thực địa ngoại nghiệp
Hội đông Thâm định
ngoại nghiệp Phương án
bồi thường

Trung tâm Kỹ thuật TMNT; Chủ đầu tư 15 30/01/2023 17/02/2023

23 Ra biên bản thẩm định ngoại nghiệp
Hội đồng Thẩm định
ngoại nghiệp Phương án
bồi thuờng

Trung tâm Kỳ thuật TMNT; Chủ dầu tư 1 20/2/2023 20/2/2023

V Xét duyệt cấp xã

24 Phiếu lấy ý kiến dân cư nguồn gốc đất UBND phường An Thới Chù đầu tư 14 21/02/2023 10/3/2023

25
Phiếu thu thập thông tin chuyển đổi nghề, tái
định cư, và các chính sách hồ ượ khác UBND phuờng An Thới Ban bồi thưÒTig, hồ trợ và tái định cu;

Chủ đầu tư
14 21/02/2023 10/3/2023

26
Họp xét duyệt nguồn gốc đất và các chính
sách cho hộ dân

Hội đồng Tư vấn đẩt đai
UBND phường An Thới

Ban bồi tíiường, hồ ượ và tái định cư;
Trung tâm Kỹ thuật TMNT; Vườn QG,
Hạt Kiểm Lâm; Chủ đầu tư

7 13/3/2023 21/3/2023

27
Ra biên bản xét duyệt, phiếu xác nhận nguồn
gốc dất UBND phường An Thới

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

7 22/3/2023 30/3/2023

28 Niêm yết hồ sơ xét duyệt UBND phường An Thới
Ban bồi thường, hồ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

10 31/3/2023 09/4/2023

VI Phuơng án ilụ- thảo
29

Ra phương án dự thào, hô sơ chi tiêt từng hộ
dân

Trung tâm kỳ thuật
TNMT

Ban bồi ứiường, hồ trợ và tái định cư;
Chù đầu lư

10 17/4/2023 28/4/2023

30 Niêm yết phưong án dự thảo Ban bồi thường, hồ trợ
và tái định cư

UBND phưòmg An Thói 20 02/5/2023 26/5/2023
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STT Giai đoạn Đơn vị chủ trì Đoìi vị kết hợp thực hiện Số ngày
thực hiện

Thòi gian bắt đầu Thòi gian hoàn
thành

VI Phương án dự thăo

31 Họp dân lấy ý kiến về phương án dự thảo Ban bồi thường, hồ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới, Uỷ ban Mặt
trận tổ quốc phường An Thởi. 20 02/5/2023 26/5/2023

32 Đối thoại hộ dân không đồng ý
Hội đồng bồi thường,
hoặc người được chù
tịch hội đồng bồi thường
phân công tham dự.

Ban bồi thưòng, hỗ trợ và tái định cư;
UBND phường An Thới, Uỷ ban Mặt
trận tổ quốc phường An Thới, vả các
đoàn thể.

20 02/5/2023 26/5/2023

33 Tổng hợp số liệu và kết quả đối thoại Ban bồi thường, hỗ Irợ
và tái định cư

UBND phưòmg An Thới; Trung tâm kỹ
thuật TNMT

1 29/5/2023 29/5/2023

VII Thẩm định phương án

34
Tông hợp sô liệu phưong án báo cáo Hội
đồng bồi ửiường

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tải định cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT 1 30/5/2023 30/5/2023

35
Hoàn thành phương án trinh Phòng Tài
nguyên và Môi trường thẩm định

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm kỳ thuật TNMT 1 31/5/2023 31/5/2023

36 Phòng TN và Môi frường thẩm định Phòng TNMT TP Ban bồi thưòng, hỗ trợ và tái định cư;
Trung tâm kỹ thuật TNMT

5 01/6/2023 07/6/2023

37 Họp thấm định phương án
Hội đông thâm định
phương án bồi thường,
hỗ frơ và tái đinh cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT; Chủ đầu tư 10 08/6/2023 20/6/2023

38 Ra biên bản thẩm định phương án Phòng TNMT TP 3 21/6/2023 23/6/2023

VIII Xét duyệt cấp huyện

39
Tổng hợp sổ liệu, báo cáo Hội đồng bồi
thưcmg xét duyệt

Ban bồi thưòtig, hồ trợ
và tái đinh cư

Phòng TNMT, Trung tâm kỹ thuật
TNMT

1 26/6/2023 26/6/2023

40

Họp hội đồng bồi thưòng xét duyệt chuyển
đổi nghề, tái định cư và xử lý vướng mắc sau
thẩm định

Hội đông thâm định
phương án bồi thưòiig,
hồ trợ và tái định cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT 3 27/6/2023 29/6/2023

41 Ra Biên bàn xét duyệt, thông báo kết luận VP UBND TP
Thư ký cuộc họp; Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

1 30/6/2023 30/6/2023

IX Phê duyệt phương án

42

Hoàn chinh phương án ừình phê duyệt và
trích đo ban hành quyết định thu hồi đất
chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ban bồi thường, hỗ ượ
và tái định cư

Trung tâm kỳ thuật TNMT 5 03/7/2023 07/7/2023

43
Kiểm tra hồ sơ phê duyệt, dự thảo quyết định
thu hồi đất Phòng TNMT

Ban bồi tiiường, hỗ trợ và tải định cư;
Trung tâm kỹ thuật TNMT

7 10/7/2023 18/7/2023

44
Trinh UBND thành phô phê duyệt phương án
và ban hành quyết định ứìu hồi đất Phòng TNMT Ban bồi thường, hồ trợ và tái định cư;

Chuyên viên UBND TP
1 19/7/2023 19/7/2023

45
Ký phê duyệt phương án và ban hành quyết
định thu hổi đất ƯBND TP

Phòng TNMT, Ban bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư; Chuyên viên UBND TP

7 19/7/2023 28/7/2023

46 Niêm yết quyết định và phương án phê duyệt Ban bồi thưÒTig, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới, Phòng TNMT 5 31/7/2023 4/8/2023

X Quyct định bồi thường

47
Dự thảo quyết dịnh bồi thường, bảng chi tiết
từng hộ đân

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Chủ đầu tư 3 31/7/2023 2/8/2023

48
Trinh UBND thành phố ban hành Quyết định
bồi ứiưòmg

Ban bồi thường, hồ trợ
và tải định cư

Chuyên viên UBND TP 1 03/8/2023 03/8/2023

49
Ký Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư

UBND TP
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chuyên viên UBND TP

1 04/8/2023 04/8/2023
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STT Giai đoạn Đơn vị chủ trì Đơn vị kết hợp thực hiện Số ngày
thực hiện

Thời gian bắt đầu Thời gian hoàn
thành

50 Ban hành kế hoạch chi trả tiền bồi thường UBNDTP Ban bồi thường, hồ trợ và tái định cư 1 07/8/2023 07/8/2023

51

Triển khai Quyết định thu hồi đất, quyết định
bồi thường cho từng tổ chúc, hộ gia đinh và
Niêm yết quyết định

UBND phưÒTig An Thới
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Trung tâm Kỹ thuật TNMT; Phòng
TNMT

5 07/8/2023 11/8/2023

XI Chi tră tiền bồi thường
52 Chi trả tiền bồi thưÒTig và bàn giao đất Ban bồi thường, hỗ trợ

và tái định cư

UBND phường An Thới, Phòng Tài
chính Kc hoạch; Phòng TNMT; Chù đầu
tư

20 11/8/2023 31/8/2023

53 Báo cáo bàn giao đất UBNDTP

Ban bồi thưòng, hỗ ỪỢ và tái dịnh cu;
Trung tâm Kỹ thuật TNMT; Phòng
TNMT; Chủ đầu tư

30 09/2023

54
Chi trà tiền bồi thườiig lằi 2 đối với các hộ
mời lần 1 không đến

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tải định cư

UBND phường An Thới, Phòng Tài
chính Ke hoạch; Phòng TNMT; Chủ đầu
tư
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Tiến độ tri
(Kèm theo Kể hoạch Sấ-Ĩ^QKH-UBND n

Dự án: Khu đô thị An Thới
Chii đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Phú Quốc
Diện tích: Khu TĐC
Địa chĩ: Phưòng An Thói, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đon vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

mmM

g mặt băng

cùơ ửy ban nhân dân thành phố Phủ Quốc)

STT Giai đoạn Đơn vị chủ trì Đơn vị kết hợp thực hiện Sô ngày
thực hiện

Thời gian băt
đầu

Thời gian
hoàn thành

1
Ke hoạch thu hồi đất và
Thông báo thu hồi đất

1
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
ra văn bản thu thập thông tin

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

2
Thu thập thông tin Người sử dụng
đất

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm Kỹ thuật TN & MT; Chi
nhánh văn phòng đăng ký đất đai;
UBND phường An Thới, Công An
phường An Thới; Chủ đầu tư

3

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
thu thập hồ sơ giấy chứng nhận, trích
lục

Chi nhánh văn phòng
đăng ký đất đai TP

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất
đai tỉnh (đối với các trường hợp tỉnh
cấp mới, hoặc tách thửa mà bên tinh
ký, VPĐK TP chưa lưu).

4
Đơn vị tư vấn ra trích đo, bản đồ rải
thửa ban hành thông báo thu hồi đẩt

Trung tâm kỹ thuật tài
nguyên môi trường
Tinh.

Ban bồi thường, chủ đầu tư. 5 20/6/2022 24/6/2022

5

Chuyển hồ sơ đến Ban Bồi thường,
hồ trợ và tái định cư để rà soát lại và
trinh Phòng Tài Nguyên và Môi
trường

Trung tâm kỹ thuật tài
nguyên môi trường
Tinh.

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Chủ đầu tư 3 27/6/2022 29/6/2022

6
Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên
và Môi trường

Ban bồi thường, hồ trợ
và tái đinh cư

Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Chủ đầu tư

2 30/6/2022 01/7/2022

7
Kiểm tra hồ sơ ban hành thông báo
thu hồi đất Phòng TNMT Ban bồi thường, chù đầu tư. 9 4/7/2022 14/7/2022

8 Trình hồ sơ UBND thành phố Phòng TNMT Chuyên viên UBND TP; Ban bồi
thường, chủ đầu tư. 6 15/7/2022 22/7/2022

9
Ký ban hành kế hoạch thu hồi đất và
thông báo thu hồi đất UBND TP

Phòng TNMT TP, BBT; Chuyên
viên ƯBND TP

2 25/7/2022 26/7/2022

10
Họp dân công bổ kế hoạch thu hồi
đất

Ban bồi thường, hồ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới; Chủ đầu tư 2 27/7/2022 28/7/2022

11 Gửi thông báo thu hồi đất Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới; Phòng
TNMT: Chủ đầu tư 4 29/7/2022 3/8/2022
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STT Giai đoạn Đơii vị chủ trì' Đon vị kết họp thực hiện Số ngày
thực hỉện

Thòi gian băt
đầu

Thời gian
hoàn thành

12

Niêm yết công khai và thông báo trên
phương tiện thông tin đại chúng
thông báo thu hồi đất

Ban bồi thường, hồ trợ
và tái định cư.

UBND phường An Thới; Chủ đầu tư 7 4/8/2022 12/8/2022

II Đo đạc kiểm kê

13
Đo đạc thực địa kiểm kê về đất đai,
cây trồng và vật kiến trúc

Trung tâm kỹ thuật
TNMT

Ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư,
UBND phường An Thới; Chủ đầu tư

15 15/8/2022 5/9/2022

14 Hoàn thiện biên bản đo đạc kiểm kê Trung tâm kỹ thuật
TNMT tỉnh

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Chủ đầu tư

15 Tổng hợp sổ liệu đo đạc, kiểm kê Trung tâm kỹ thuật
TNMT tỉnh

Ban bồi thường, hồ trợ và tái định
cư; Chủ đầu tư 4 6/9/2022 9/9/2022

16

Ra văn bàn hỏi cơ quan chuyên môn
về đất rừng, xử lý vỉ phạm hành
chính (nếu có)

Ban bồi thường, hồ trợ
và tái định cư

UBND phường An thới; Chủ đàu tư 5 12/9/2022 16/9/2022

III
Giá đất bồi thường

17
Chuyển hồ sơ đề nghị ban hành giá
đất

UBND TP
Ban bồi thường, hồ trợ và tái định
cư; Chủ đầu tư 5 19/9/2022 23/9/2022

18 Khào sát giá đất Sở TNMT tình

Ban bồi thường, hồ trợ và tái định
cư, Đơn vị tư vấn giả, CN VPĐK
ĐĐ

10 26/9/2022 7/10/2022

19 Họp giá đất Hội đồng thẩm định giá
của tỉnh

Phòng Tài chính, Phòng TNMT;
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Sở TNMT tỉnh

2 10/10/2022 11/10/2022

20 Ký ban hành giá đất UBND tinh Sở TNMT tỉnh 1 12/10/2022 12/10/2022

IV Thấm định ngoại nghiệp

21

Hoàn chỉnh bảng chi tiết và chuyển
hồ sơ thẩm định ngoại nghiệp Phòng
Tài nguyên và Môi trường

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm kỳ thuật TNMT 7 13/10/2022 21/10/2022

22 Kiểm tra thực địa ngoại nghiệp
Hội đồng Thẩm định
ngoại nghiệp Phưcmg án
bồi thường

Trung tâm Kỹ thuật TMNT; Chủ đầu
tư

5 24/10/2022 28/10/2022

23 Ra biên bản thẩm định ngoại nghiệp
Hội đồng Thẩm định
ngoại nghiệp Phương án
bồi thường

Trung tâm Kỹ thuật TMNT; Chủ đầu
tư

4 31/10/2022 3/11/2022

V Xét duyệt cấp xã
24

Phiếu lấy ý kiến dân cư nguồn gốc
đất

UBND phường An
Thới

Chủ đầu tư

5 7/11/2022 1 1/11/2022

25

Phiếu thu thập thông tin.chuyển đổi
nghề, tái định cư, và các chính sách
hồ trơ khác

UBND phường An
Thới

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Chủ đầu tư
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STT Giai đoạn Đo'n vị chủ trì Đon vị kết họp thực hiện Sô ngày
thực hiện

Thời gian băt
đầu

Thòi gian
hoàn thành

V Xét duyệt cấp xã

26
Họp xét duyệt nguồn gốc đất và các
chính sách cho hộ dân

Hội đồng Tư vấn đất đai
UBND phưòng An Thới

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Trung tâm Kỹ thuật TMNT;
Vườn QG, Hạt Kiểm Lâm; Chủ đầu
tư

5 14/11/2022 18/11/2022

27
Ra biên bản xét duyệt, phiếu xác
nhận nguồn gốc đất UBND phường An Thới Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định

cư; Chủ đầu tư 5 21/11/2022 25/11/2022

28 Niêm yết hồ sơ xét duyệt ƯBND phường An Thới Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Chủ đầu tư 5 28/11/2022 2/12/2022

VI Phưong án dự thảo

29
Ra phương án dự thảo, hồ sơ chi tiết
từng hộ dân

Trung tâm kỹ thuật
TNMT

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Chủ đầu tư 5 5/12/2022 9/12/2022

30 Niêm yết phưong án dự thảo Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới 5 12/12/2022 16/12/2022

31
Họp dân lấy ý kiến về phương án dự
thảo

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới, Uỷ ban
Mặt trận tổ quốc phường An Thới. 4 19/12/2022 22/12/2022

32 Đối thoại hộ dân không đồng ý

Hội đồng bồi thường,
hoặc người được chủ
tịch hội đồng bồi
thường phân công tham
dự.

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; ƯBND phường An Thới, Uỷ ban
Mặt trận tổ quốc phường An Thới,
và các đoàn thể.

3 26/12/2022 28/12/2022

33 Tổng hợp số liệu và két quả đối thoại Ban bồi thưòmg, hỗ trợ
và tái đinh cư

ƯBND phường An Thới; Trung tâm
kỹ thuật TNMT

2 29/12/2022 30/12/2022

VII Thẩm định phưong án

34
Tông hợp sô liệu phưoTig án báo cáo
Hội đồng bồi thường

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT 4 3/1/2023 6/1/2023

35
Hoàn thành phương án trình Phòng
Tài nguyên và Môi trường thẩm định

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT 5 9/1/2023 13/1/2023

36 Phòng TN và Môi trường thẩm định Phòng TNMT TP Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Trung tâm kỹ thuật TNMT

2 2/2/2023 3/2/2023

37 Họp thẩm định phưoTig án
Hội đồng thẩm định
phương án bồi thường,
hỗ trơ và tái đinh cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT; Chủ đầu
tư

5 6/2/2023 10/2/2023

38 Ra biên bản thẩm định phương án Phòng TNMT TP 2 13/2/2023 14/2/2023

VIII Xét duyệt cấp huyện

39
Tổng hợp số liệu, báo cáo Hội đồng
bồi thường xét duyệt

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

Phòng TNMT, Trung tâm kỹ thuật
TNMT

3 15/2/2023 17/2/2023

40

Họp hội đồng bồi thường xét duyệt
chuyển đổi nghề, tái định cư và xử lý
vướng mắc sau thẩm định

Hội đồng thẩm định
phương án bồi thưòng,
hỗ trơ và tái đinh cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT 5 20/2/2023 24/2/2023

41
Ra Biên bản xét duyệt, thông báo kết
luận

VP UBND TP
Thư ký cuộc họp; Ban bồi thường,
hỗ trơ và tái đinh cư

3 27/2/2023 1/3/2023
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STT Giai đoạn Đon vị chủ trì Đon vị kết hợp thực hiện Số ngày
thực hiện

Thòi gian băt
đầu

Thòi gian
hoàn thành

IX Phê duyệt phu'0'ng án

42

Hoàn chỉnh phưcmg án trình phê
duyệt và trích đo ban hành quyết
định thu hồi đất chuyển Phòng Tài
nguyên và Môi trường

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT 7 2/3/2023 10/3/2023

43
Kiếm tra hồ sơ phê duyệt, dự thảo
quyết định thu hồi đất Phòng TNMT

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Trung tâm kỹ thuật TNMT

5 13/3/2023 17/3/2023

44

Trình UBND thành phổ phê duyệt
phương án và ban hành quyết định
thu hồi đất

Phòng TNMT
Ban bồi thưòmg, hỗ trợ và tái định
cư; Chuyên viên ƯBND TP

3 20/3/2023 22/3/2023

45
Ký phê duyệt phương án và ban hành
quyết định thu hồi đất ƯBND TP

Phòng TNMT, Ban bôi thường, hô
trợ và tái định cư; Chuyên viên
UBND TP

2 23/3/2023 24/3/2023

46
Niêm yết quyết định và phương án
phê duyệt

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới, Phòng
TNMT

5 27/3/2023 31/3/2023

X Quyết định bồi thưòng

47
Dự thào quyết định bồi thường, bảng
chi tiết từng hộ dân

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

Chủ đầu tư 3 3/4/2023 5/4/2023

48
Trình UBND thành phô ban hành
Quyết định bồi thường

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

Chuyên viên UBND TP 2 6/4/2023 7/4/2023

49
Ký Quyết định bồi thường, hỗ trợ và
tái đinh cư

ƯBND TP
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Chuyên viên UBND TP

2 10/4/2023 11/4/2023

XI Chi tră tiền bồi thuòng

50
Ban hành kế hoạch chi trả tiền bồi
thường

UBND TP Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 3 12/4/2023 14/4/2023

51

Triển khai Quyết định thu hồi đất,
quyết định bồi thường cho từng tổ
chức, hộ gia đình và Niêm yết quyết
đinh

UBND phường An Thới
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Trung tâm Kỹ thuật TNMT;
Phòng TNMT

3 17/4/2023 19/4/2023

52
Chi trả tiền bồi thường vậ bàn giao
đất

Ban bồi thưòmg, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới, Phòng Tài
chính Ke hoạch; Phòng TNMT; Chủ
đầu tư

3 20/4/2023 24/4/2023

53 Báo cáo bàn giao đất ƯBND TP

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Trung tâm Kỹ thuật TNMT;
Phòng TNMT; Chủ đầu tư

9 25/4/2023 10/5/2023

54
Chi trả tiền bồi thường lần 2 đối với
các hộ mời lần 1 không đến

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

ƯBND phường An Thới, Phòng Tài
chính Ke hoạch; Phòng TNMT; Chủ
đầu tư
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Tiến độ triển khai
(Kèm theo Ke hoạch sổ^G/KH-UBND ngày/ị^tk

Dự án: Khu phức họp Bãi Sao (Lô 6)
Chủ đàu tư: Công^yNCỗ phàn Đầu tư Biển đẹp Phú Quốc
Diện tích: 36,8há/^Afy—
Địa chỉ: Phưòng An Thói, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đon vị tu* vấn: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang

bằng
ban nhân dân thành phố Phủ Quốc)

STT Giai đoạn Đon vi chủ trì Đo'n vị kết họp thực hiện Thòi gian hoàn
thành

Ke hoạch thu hồi đất và
Thông báo thu hồi đất

10

11

Ban bôi thường, hô trợ và tái định cư
ra văn bản thu thập thông tín

Ban bổi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Thu thập thông tin Người sử dụng
đất

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triên quỹ đât tỉnh Kiên
Giang; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất
đai; UBND phường An Thới, Công An
phường An Thởi; Chủ đầu tư

Chi nhánh vãn phòng đăng ký đất đai
thu thập hồ sơ giấy chứng nhận, trích
lục

Chi nhánh văn phòng
đăng ký đất đai TP

Chi nhánh văn phòng đăng ký đât đai tình
(đối với các trường hợp tỉnh cấp mới, hoặc
tách thửa mà bên tỉnh ký, VPĐK TP chưa
lưu).

Đơn vị tư vấn ra trích đo, bản đồ rải
thửa ban hành thông báo thu hồi đất

Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang Ban bồi thường, chù đầu tư.

Chuyển hồ sơ đến Ban Bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư để rà soát lại và
trình Phòng Tài Nguyên và Môi
trường

Trung tâm phát triển
quỹ đất tinh Kiên Giang

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chủ
đầu tư

Chuyên hô sơ đên Phòng Tài nguyên
và Môi trường

Ban bôi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Phòng Tài nguyên và Môi trưÒTìg; Chủ đâu
tư

Kiêm tra hô sơ ban hành thông báo
thu hồi đất Phòng TNMT Ban bồi thường, chủ đầu tư.

Trình hồ sơ ƯBND thành phổ Phòng TNMT
Chuyên viên ƯBND TP; Ban bôi thường,
chủ đầu tư.

Ký ban hành kế hoạch thu hồi đất và
thông báo thu hồi đất UBND TP

Phòng TNMT TP, BBT; Chuyên viên UBND
TP

Họp dân công bô kê hoạch thu hôi
đất

Ban bôi thường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới; Chủ đầu tư

Gửi thông báo thu hồi đất Ban bổi thường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới; Phòng TNMT; Chủ
đầu tư

Hoàn thành

Hoàn thành

Page 1



STT Giai đoạn Đoii vị chủ trì Đon vị kết họp thực hiện Thòi gian hoàn
thành

12

Niêm yết công khai và thông báo
trên phương tiện thông tin đại chúng
thông báo thu hôi đât *•

Ban .bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới; Chù đầu tư Hoàn thành

II Đo đạc kỉểin kê

13
Đo đạc thực địa kiểm kê về đ|í đai,
cây trồng và vật kiến trúc

Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư, UBND
phưÒTig An Thới; Chủ đầu tư

Hoàn thành

14 Hoàn thiện biên bản đo đạc kiểm kê Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chủ
đầu tư

15 Tổng hợp sổ liệu đo đạc, kiếm kê Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chủ
đầu tư

16

Ra văn bản hỏi cơ quan chuyên môn
về đất rừng, xử lý vi phạm hành
chính (nếu có)

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

ƯBND phường An thới; Chù đầu tư

III
Giá đất bồi thưòng

17
Chuyên hô sơ đê nghị ban hành giá
đất

UBND TP
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chủ
đầu tư

Hoàn thành

18 Khảo sát giá đất Sở TNMT tình
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Đon vị
tư vấn giá, CN VPĐK ĐĐ

19 Họp giá đất Hội đồng thẩm định giá
của tỉnh

Phòng Tài chính, Phòng TNMT; Ban bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư; Sở TNMT tỉnh

20 Ký ban hành giá đất UBND tỉnh Sờ TNMT tỉnh

IV Thấm định ngoại nghiệp

21

Hoàn chỉnh bảng chi tiết và chuyển
hồ sơ thẩm định ngoại nghiệp Phòng
Tài nguyên và Môi trường

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang

Hoàn thành
22 Kiểm tra thực địa ngoại nghiệp

Hội đồng Thẩm định
ngoại nghiệp Phương án
bồi thường

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Chù đầu tư

23 Ra biên bản thẩm định ngoại nghiệp
Hội đồng Thẩm định
ngoại nghiệp Phương án
bồi thường

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Chủ đầu tư
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STT Giai đoạn Đo'n vị chủ trì Đon vị kết họp thực hiện Thòi gian hoàn
thành

V Xét duyệt cấp xã

24
Phiếu lấy ý kiến dân cư nguồn gốc
đất UBND phường An Thới Chủ đầu tư Hoàn thành

25

Phiếu thu thập thông tin chuyển đổi
nghề, tái định cư, và các chính sách
hỗ trơ khác

UBND phường An Thới Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chủ
đầu tư

Hoàn thành

26
Họp xét duyệt nguồn gốc đất và các
chính sách cho hộ dân

Hội đồng Tư vấn đất đai
UBND phường An Thớí

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Trung
tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang;
Vườn QG, Hạt Kiểm Lâm; Chủ đầu tư

18/6/2022

27
Ra biên bản xét duyệt, phiêu xác
nhận nguồn gốc đất ƯBND phường An Thới Ban bồi thưòng, hỗ trợ và tái định cư: Chủ

đầu tư
20/6/2022

28 Niêm yết hồ sơ xét duyệt UBND phường An Thới Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chủ
đầu tư

21/6/2022

VI Phu'0'ng án dụ- thảo

29
Ra phương án dự thảo, hồ sơ chi tiết
từng hộ dân

Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chủ
đầu tư

22/6/2022

30 Niêm yết phương án dự thảo Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới 22/6/2022

31
Họp dân lấy ý kiến về phương án dự
thảo

Ban bôi thường, hô trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới, Uỷ ban Mặt trận tô
quốc phường An Thới. 27/6/2022

32 Đối thoại hộ dân không đồng ý

Hội đồng bồi thường,
hoặc người được chủ
tịch hội đồng bồi
thưòng phân công tham
dư.

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
UBND phường An Thới, Uỷ ban Mặt trận tổ
quốc phường An Thới, và các đoàn thể.

01/7/2022

33 Tổng hợp số liệu và kết quả đối thoại Ban bôi thường, hô trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới; Trung tâm phát
triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang 5/7/2022

VII Thẩm định phu'0'ng án

34
Tổng họp số liệu phương án báo cáo
Hội đồng bồi thường

Ban bôi thường, hô trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang

11/7/2022

35
Hoàn thành phương án trình Phòng
Tài nguyên và Môi trường thẩm định

Ban bồi thưòmg, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tinh Kiên
Giang

12/7/2022

36 Phòng TN và Môi trường thẩm định Phòng TNMT TP
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Trung
tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang 14/7/2022

37 Họp thẩm định phương án
Hội đồng thẩm định
phương án bồi thường,
hỗ trơ và tái đinh cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Chù đầu tư 15/7/2022

38 Ra biên bản thẩm định phương án Phòng TNMT TP 18/7/2022
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STT Giai đoạn Đơn vị chủ trì Đon vị kết họp thục hiện Thòi gian hoàn
thành

VIII Xét duyệt cấp huyện

39
Tổng hợp số liệu, báo cáo Hội đồng
bồi thường xét duyệt

Ban bôi thưòmg, hô trợ
và tái đinh cư

Phòng TNMT, Trung tâm phát triển quỹ đất
tỉnh Kiên Giang

19/7/2022

40

Họp hội đồng bồi thưcmg xét duyệt
chuyển đổi nghề, tái định cư và xử lý
vưÓTìg mắc sau thẩm định

Hội đồng thẩm định
phương án bồi thường,
hỗ trơ và tái đinh cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tinh Kiên
Giang

20/7/2022

41
Ra Biên bản xét duyệt, thông báo kết
luân

VP UBND TP
Thư ký cuộc họp; Ban bôi thường, hô trợ và
tái đinh cư

20/7/2022

IX Phê duyệt phu'0'ng án

42

Hoàn chỉnh phương án trình phê
duyệt và trích đo ban hành quyết
định thu hồi đất chuyển Phòng Tài
nguyên và Môi trương

Ban bồi thưòng, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang

21/7/2022

43
Kiểm tra hồ sơ phê duyệt, dự thảo
quyết định thu hồi đất Phòng TNMT

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Trung
tâm phát triển quỹ đất tinh Kiên Giang 22/7/2022

44

Trình UBND thành phô phê duyệt
phương án và ban hành quyết định
thu hồi đất

Phòng TNMT
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chuyên viên UBND TP

23/7/2022 ;

45
Ký phê duyệt phương án và ban hành
quyết định thu hồi đất UBND TP

Phòng TNMT, Ban bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư; Chuyên viên UBND TP

25/7/2022

46
Niêm yết quyết định và phương án
phê duyệt

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phưòng An Thới, Phòng TNMT 25/7/2022

X Quyết định bồi thuÒTig

47
Dự thảo quyết định bồi thưòng, bảng
chi tiết từng hộ dân

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

Chủ đầu tư 26/7/2022

48
Trình UBND thành phố ban hành
Quyết định bồi thường

Ban bôi thường, hô trợ
và tái định cư

Chuyên viên UBND TP 26/7/2022

49
Ký Quyết định bồi thường, hỗ trợ và
tải đinh cư

UBND TP
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chuyên viên UBND TP

27/7/2022

XI Chi trả tiền bồi thuòng

50
Ban hành kế hoạch chi trả tiền bồi
thường UBND TP Ban bồi thưòng, hỗ trợ và tái định cư 28/7/2022

51

Triển khai Quyết định thu hồi đất,
quyết định bồi thường cho từng tổ
chức, hộ gia đình và Niêm yết quyết
định

ƯBND phường An Thới
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Trung
tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang;
Phòng TNMT

01/8/2022

52
Chi trả tiên bôi thường và bàn giao
đất

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới, Phòng Tài chính
Ke hoạch; Phòng TNMT; Chủ đầu tư 3/8/2022

53 Báo cáo bàn giao đất UBND TP

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Trung
tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang;
Phòng TNMT; Chủ đầu tư

10/8/2022

54
Chi trả tiền bồi thường lần 2 đối với
các hộ mời lần 1 không đến

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới, Phòng Tài chính
Kế hoạch; Phòng TNMT; Chủ đầu tư
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/ỆÌĩụíMĩĩX
Tiến độ tac gịịaí Ễ^óng mặt băng

(Kềm theo Kể hoạch sỗMỉc/KH-UBND ngaỊ^Ì^ íặỆjg''^^}ịữn 2
í  , \^L\ ""''í:' - 'Dự án: Khu nghỉ duõng cao cấp Ngôi sao Phú Quốc (Lô 5)

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Ngôi sao Phú Quốc
Diện tích: 8,5ha'''/^u*4—
Địa chỉ: Phưòng An Thói, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đo*n vị tư vấn: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang

2 của ủy ban nhân dân thành phổ Phú Quốc)

STT Giai đoạn Đon vị chủ trì Đon vị kết họp thực hiện Thòi gian hoàn thành

Kế hoạch thu hồi đất và
Thông báo thu hồi đất

Ban bôi thường, hỗ trợ và tái định cư
ra văn bản thu thập thông tin

Ban bôi thường, hô trợ
và tái định cư

Thu thập thông tin Người sử dụng
đất

Ban bồi thường, hỗ ừợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Chi nhánh văn phòng đăng ký
đất đai; UBND phưòTig An Thới, Công
An phường An Thới; Chủ đầu tư

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất
đai thu thập hồ sơ giấy chứng nhận,
trích lục

Chi nhánh văn phòng
đăng ký đất đai TP

Chi nhánh văn phòng đăng ký đât đai
tỉnh (đổi với các trường họp tỉnh cấp
mới, hoặc tách thửa mà bên tỉnh ký,
VPĐK TP chưa lưu).

Đơn vị tư vẩn ra trích đo, bản đồ rải
thửa ban hành thông báo thu hồi đất

Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang Ban bồi thường, chủ đầu tư.

Chuyên hô sơ đên Ban Bôi thường,
hỗ trợ và tái định cư để rà soát lại và
trình Phòng Tài Nguyên và Môi
trường

Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

Chuyên hô sơ đên Phòng Tài nguyên
và Mỏi trường

Ban bôi thường, hô trợ
và tái định cư

Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chù
đầu tư

Kiêm tra hô sơ ban hành thông báo
thu hồi đất Phòng TNMT Ban bồi thường, chủ đầu tư.

Trình hồ sơ UBND thành phổ Phòng TNMT
Chuyên viên UBND TP; Ban bôi
thường, chủ đầu tư.

Ký ban hành kế hoạch thu hồi đất và
thông báo thu hồi đất ƯBND TP

Phòng TNMT TP, BBT; Chuyên viên
UBND TP

Hoàn thành
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STT Giai đoạn Đon vị chủ trì Đon vị kết họp thực hiện Thòi gian hoàn thành

10
Họp dân công bố kệ hoạch thu hồi •
đất

Bàn bồi thưòmg, hỗ trợ
và tái đinh CU"

UBND phường An Thới; Chủ đầu tư

Hoàn thành
11 Gửi thông báo thu hồi đất ■ < Ban boi thường, hỗ trợ

và tái đinh cư

UBND phường An Thới; Phòng
TNMT; Chủ đầu tư

12

Niêm yết công khai và thông báo
trên phương tiện thông tin đại chúng
thông báo thu hồi đất

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới; Chủ đầu tư

II Đo đạc kiểm kê

13
Đo đạc thực địa kiểm kê về đất đai,
cây trồng và vật kiến trúc

Trưng tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư,
UBND phường An Thới; Chủ đầu tư

14 Hoàn thiện biên bản đo đạc kiểm kê Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thưòng, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

15 Tổng hợp số liệu đo đạc, kiểm kê Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

20/6/2022

16

Ra văn bản hỏi cơ quan chuyên môn
về đất rừng, xử lý vi phạm hành
chính (nếu cỏ)

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An thớỉ; Chủ đầu tư

111
Giá đất bồi thuửng

17
Chuyển hồ sơ đề nghị ban hành giá
đất

UBND TP
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

22/6/2022

18 Khảo sát giá đất Sở TNMT tỉnh
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,
Đơn vị tư vấn giá, CN VPĐK ĐĐ

19 Họp giá đất Hội đồng thẩm định giá
của tỉnh

Phòng Tài chính, Phòng TNMT; Ban
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Sở
TNMT tỉnh

20 Ký ban hành giá đất UBND tỉnh Sở TNMT tỉnh 30/6/2022

IV Thẩm định ngoại nghiệp

21

Hoàn chỉnh bảng chi tiết và chuyển
hồ sơ thẩm định ngoại nghiệp Phòng
Tài nguyên và Môi trường

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang

23/6/2022

22 Kiểm tra thực địa ngoại nghiệp
Hội đồng Thẩm định
ngoại nghiệp Phương án
bồi thường

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Chủ đầu tư 24/6/2022

23 Ra biên bản thẩm định ngoại nghiệp
Hội đồng Thẩm định
ngoại nghiệp Phương án
bồi thường

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Chủ đầu tư 24/6/2022
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V Xét duyệt cấp xã

24
Phiếu lấy ý kiến dân cư nguồn gốc
đất

UBND phường An
Thới

Chủ đầu tư 4/7/2022

25

Phiếu thu thập thông tin chuyển đổi
nghề, tái định cư, và các chính sách
hỗ trợ khác

UBND phường An
Thới

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

5/7/2022

26
Họp xét duyệt nguồn gốc đất và các
chính sách cho hộ dân

Hội đồng Tư vẩn đất
đai UBND phường An
Thới

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Vườn QG, Hạt Kiểm Lâm; Chù
đầu tư

7/7/2022

27
Ra biên bản xét duyệt, phiếu xác
nhận nguồn gốc đất

UBND phường An
Thới

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chù đầu tư

7/7/2022

28 Niêm yết hồ sơ xét duyệt UBND phường An
Thới

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

8/7/2022

VI Phưong án dự thảo

29
Ra phương án dự thảo, hồ sơ chi tiết
từng hộ dân

Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

11/7/2022

30 Niêm yết phương án dự thảo Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

ƯBND phường An Thới 11/7/2022

31
Họp dân lấy ý kiến về phương án dự
thảo

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

ƯBND phường An Thới, Uỷ ban Mặt
trận tổ quốc phường An Thới. 26/7/2022

32 Đối thoại hộ dân không đồng ý

Hội đồng bồi thường,
hoặc người được chủ
tịch hội đồng bồi
thường phân công tham
dư.

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
UBND phường An Thới, ưỷ ban Mặt
trận tổ quốc phường An Thới, và các
đoàn thể.

29/7/2022

33 Tổng hợp số liệu và kết quả đối thoại Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới; Trung tâm
phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang 5/8/2022

VII Thẫm định phưotig án

34
Tổng hợp số liệu phương án báo cáo
Hội đồng bồi thường

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

Trung tâm phát triên quỹ đât tỉnh Kiên
Giang

8/8/2022

35
Hoàn thành phưong án trình Phòng
Tài nguyên và Môi trường thẩm định

Ban bồi thường, hồ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang

12/8/2022

36 Phòng TN và Môi trường thẩm định Phòng TNMT TP
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang

16/8/2022
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37 Họp thẩm định phương án
Hội đồng thẩm định
phương án bồi thường,
hỗ trơ và tái đinh cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Chủ đầu tư 17/8/2022

38 Ra biên bản thẩm định phương án Phòng TNMT TP 22/8/2022

VIII Xét duyệt cấp huyện

39
Tổng hợp sổ liệu, báo cáo Hội đồng
bồi thường xét duyệt

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

Phòng TNMT, Trung tâm phát triên quỹ
đất tỉnh Kiên Giang 24/8/2022

40

Họp hội đồng bồi thường xét duyệt
chuyển đổi nghề, tái định cư và xử lý
vướng mác sau thẩm định

Hội đồng thẩm định
phưoTig án bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang

29/8/2022

41
Ra Biên bàn xét duyệt, thông báo kết
luân

VP UBND TP
Thư ký cuộc họp; Ban bôi thường, hô
trơ và tái đinh cư

01/9/2022

IX Phê duyệt phưong án

42

Hoàn chỉnh phương án trình phê
duyệt và trích đo ban hành quyết
định thu hồi đất chuyển Phòng Tài
nguyên và Môi trường

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang

5/9/2022

43
Kiểm tra hồ sơ phê duyệt, dự thảo
quyết định thu hồi đất Phòng TNMT

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang

9/9/2022

44

Trình UBND thành phô phê duyệt
phương án và ban hành quyết định
thu hồi đất

Phòng TNMT Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chuyên viên UBND TP

9/9/2022

45
Ký phê duyệt phương án và ban
hành quyết định thu hồi đất UBND TP

Phòng TNMT, Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư; Chuyên viên UBND TP

20/9/2022

46
Niêm yết quyết định và phương án
phê duyệt

Ban bôi thường, hô trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới, Phòng TNMT 20/9/2022

X Quyết định bồi thường

47
Dự thảo quyết định bồi thường, bảng
chi tiết từng hộ dân

Ban bôi thường, hô trợ
và tái đinh cư

Chủ đầu tư 21/9/2022

48
Trình ƯBND thành phố ban hành
Quyết định bồi thường

Ban bồi thuừng, hỗ trợ
và tái đinh cư

Chuyên viên ƯBND TP 21/9/2022

49
Ký Quyết định bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư

UBND TP
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chuyên viên UBND TP

22/9/2022
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XI Chi trả tiền bồi thưòng

50
Ban hành kế hoạch chi trả tiền bồi
thường UBND TP Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 23/9/2022

51

Triển khai Quyết định thu hồi đất,
quyết định bồi thường cho từng tổ
chức, hộ gia đình và Niêm yết quyết
định

UBND phường An
Thới

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Phòng TNMT

26/9/2022

52
Chi trả tiền bồi thường và bàn giao
đất

Ban bồi thường, hồ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới, Phòng Tài
chính Ke hoạch; Phòng TNMT; Chủ
đầu tư

28/9/2022

53 Báo cáo bàn giao đất UBND TP

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Phòng TNMT; Chủ đầu tư

30/9/2022

54
Chi trả tiền bồi thường lần 2 đối với
các hộ mời lần 1 không đến

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới, Phòng Tài
chính Ké hoạch; Phòng TNMT; Chủ
đầu tư
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Tiến độ triển khai xữ lý
(Kèm theo Kể hoạch sỔÌ^GKH-VBND ngt

Dụ- án GateWay (Cáp treo và quần thễ vui choi giăi trí biển Hòn Thom - Phú
Chủ đầu tuT Công ty TNHH Mặt Tròi Phú Quấc7~ỉ^**^—
Địa chỉ: PhưÒTig An Thói, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đon vị tu-vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trirÒTig tĩnh Kiên Giang

ác giải phóng mặt bằng
a ủy ban nhăn dán thành phổ Phủ Quổc)

STT Hô dân Diện tích Nội dung vưỏng mắc Nội dung xừ lý Đơn vị chủ trì Đo'n ví phổi ho'p Tliò'i gian xỉr lý

1 Trần Vĩ Quốc 2,717.30
Chưa nhận tiền bồi
thường, hỗ trợ

Vận động nhận tiền Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư

UBND Phường và các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể liên quan; Công ty

TNHH Mặt trời PQ
10/6/2022

Chi trả tiền bồi thường và bàn giao đất Ban Bồi thưcmg, hỗ trợ và tái
đinh cư

Phòng TCKH; UBND phưòng; Cty
TNHH Mặt trời PQ

10-14/6/2022

Vận động nhận tiền lần 2 (nếu hộ dân không đồng
ý nhận tiền)

Ban Bồi thường, hồ trợ và tái
định cư

UBND Phuòng và các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể liên quan; Công ty

TNHH Mặt trơi PQ
14/6/2022^

Đe nghị ban hành Quyết định cường chế Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư

Công ty TNHH Mặt trời PQ 15-22/6/2022

Kiểm tra hồ sơ đề nghị cưỡng chế và tham mưu
ban hành Quyết định cường chế thu hồi đất

Phòng Tài nguyên và Môi
trường

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Công ty TNHH Mặt trời PQ

23-30/6/2022

Ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất; quyết
định thành lập Ban thực hiện cường chế thu hồi đất UBND Thành phố Phòng Tài nguyên và Môi Irường 5/7/2022

Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện cưỡng
chế

Phòng Tài nguyên và Môi
trường

Công ty TNHH Mặt trời PQ 06-15/7/2022

Ban thực hiện cưỡng chế họp thông qua kế hoạch
và phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Ban Ihực hiện cưỡng chế thu
hồi đất

Phòng Tài nguyên và Môl trường:
Công ty TNHH Mặt trời PQ

18-21/7/2022

Vận động lần cuối tmớc khi thực hiện cưỡng chế Phòng Tài nguyên và Môi
trường

UBND Phường và các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể liên quan; Công ty

TNHH Mặt trơi PQ
25/7/2022

Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và tạm bàn giao đất
cho Công ty TNHH Mặt trời PQ quản lý

Ban thực hiện cưỡng chế thu
hồi đất

UBND Phường và các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể liên quan; Công ty

TNHH Mặt trời PQ
28/7/2022

2 Lê Hồng Phú 415.60
Chưa nhận tiền bồi
thưòng, hỗ trợ (có 02
ngôi mộ trên đất)

Vận động nhận tiền Ban Bồi thưòng, hỗ trợ và tái
định cư

UBND Phường và các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể liên quan; Công ty

TNHH Mặt trơi PQ
10/6/2022

Chi trả tiền bồi thường và bàn giao đất Ban Bồi thường, hồ trợ và tái
dịnh cư

Phòng TCKH; UBND phường; Cty
TNHH Mặt Irời PQ

10-14/6/2022

Vận động nhận tiền lần 2 (nếu hộ dân không đồng
ý nhận tiền)

Ban Bồi thưòng, hỗ trợ và tái
định cư

UBND Phường và các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể liên quan; Công tj'

TNHH Mặt trời PQ
14/6/2022
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STT Hộ dân Diện tích Nội dung vu'ó'ng mắc Nội dung xử lý Đon vị chủ trì Đo'n vị phối họp Thòi gian xử lý

2 Lê Hồng Phú 415.60

Chưa nhận tiền bồi
thường, hồ trợ (cỏ 02
ngôi mộ trên đât)

*

Đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế Ban Bồi thường, hồ trợ và tái
đinh cư

Công ty TNHH Mặt trời PQ 15-22/6/2022

Kiểm tra hồ sơ đề nghị cưỡng chế và tlỊam mưu
ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Phòng Tài nguyên và Môi
trường

Ban Bồi thườiig, hỗ trợ và tái dịnh cư;
Công ty TNHH Mặt trời PQ

23-30/6/2022

Ban hành Quyết định cưỡng chế thù hồi đất; quyết
định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất UBND Thành phố Phòng Tài nguyên và Môi irường 5/7/2022

Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện cưỡng
chế

Phòng Tài nguyên và Môi
trường

Công ty TNHH Mặt trời PQ 06-15/7/2022

Ban thực hiện cưỡng chế họp thông qua kế hoạch
và phưcmg án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Ban thực hiện cưỡng chê thu
hồi đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường;
Công ty TNHH Mặt trời PQ

18-21/7/2022

Vận động lần cuối trước khi thực hiện cưỡng chế Phòng Tài nguyên và Môi
trường

UBND Phường và các cơ quaii, ban
ngành, đoàn thể liên quan; Công ty

TNHH MặttrmPQ
25/7/2022

Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và tạm bàn giao đất
cho Công ty TNHH Mặt trời PQ quản lý

Ban thực hiện cường chế thu
hồi đất

UBND Phường và các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể liên quan; Công ty

TNHH Mặt trơi PQ
28/7/2022

3 Ngô Thị Hạnh 1.856.90

Đã có quyết định cưỡng
chế thu hồi đất.
Tòa án ra quyết định áp
dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời ngày 12/4/2022

Kiến nghị UBND thành phố tác động Tòa án sớm
đưa vụ án ra xét xử. Sau khi có bản án giao cơ
quan chuyên môn thực hiện theo quy định (Ngô
Thị Hạnh).

Phòng Tài nguyên và Môi
trường

Công ty TNHH Mặt trời PQ 30/7/2022

4 Nguyền Bá Khuê 651.50
Đã có quyết định cưỡng
chể thu hồi đất

Xây dựng kế hoạch và phưomg án thực hiện cường
chế

Phòng Tài nguyên và Môi
trường

Công ty TNHH Mặt trời PQ 07-10/6/2022

Ban thực hiện cưỡng chế họp thông qua kế hoạch
và phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Ban thực hiện cưỡng chế thu
hồi đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường;
Công ty TNHH Mặt trời PQ

13-17/7/2022

Vận động lần cuối trước khi thực hiện cưỡng chế Phòng Tài nguyên và Môi
trường

UBND Phườiìg và các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể liên quan; Công ty

TNHH Mặt trơi PQ
20-22/7/2022

Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và tạm bàn giao đất
cho Công ty TNHH Mặt trời PQ quản lý

Ban thực hiện cưỡng chế thu
hồi đất

ƯBND Phường và các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể liên quan; Công ty

TNHH Mặt trời PQ
24-28/7/2022

5

BC GPMB (bao
gồm cả đất giao

thông)
34.445.90

Chưa có báo cáo giải
phóng mặt bằng Hoàn thành bảo cáo GPMB

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư

Công ty TNHH Mặt trời PQ 15/7/2022
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Tiến độ triển khai xử lýj
(Kèm theo Kể hoạch sổ GkH-UBND rìị

Dự án khu phức họp du lịch sinh thái Bãi Khem
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mặt Tròi Phú —
Địa chí: Phưò"ng An Thỏi, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đon vị tư vấn: Trung tâin Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trưòng tĩnh Kiên Giang

g tác giải phóng mặt bằng
của ủy ban nhân dân thành phổ Phú Quổc)

STT Hộ dân Diện tích Nội dung vu'ó'ng mắc Nội dung xử lý Đơn vị chủ trì Đon vị phối họp Thòi gian xiì* lý

1 Ngô Thị Chên 2,184.30
Khởi kiện quyết định thu
hồi đất

Kiến nghị UBND thành phố tác động Tòa án sớm
đưa vụ án ra xét xử. Sau khi có bản án giao cơ
quan chuyên môn thực hiện theo quy định

UBND Thành phố Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư: Công ty TNl IH Mặt trời PQ

Trong năm 2022

2 Hồ Thị Hồng
7,448.90

Thực hiện theo bản án
cùa tòa (Đất bị thu hồi,
cần làm lại phương án)

Lập lại phương án (triển khai thực hiện theo bản án
của tòa)

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư

Công ty TNHH Mặt trời PQ Trong năm 2022

3 Giang Lệ Phương
227.90

Thực hiện theo bản án
của tòa (Đất bị thu hồi,
cần làm lại phương án)

Lập lạĩ phương án (triển khai thực hiện theo bản án
của tòa)

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư

Công ty TNHH Mặt trời PQ Trong năm 2022

4 Báo cáo GPMB 5.852.60
Chưa có báo cáo giải
phóng mặt bằng Hoàn thành báo cáo GPMB

Ban Bồi thường, hồ trợ và tải
định cư

Công ty TNHH Mặt trời PQ 30/7/2022
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Tiến độ triển khai xử lý
(Kèm theo Kể hoạch sổ3o^/KH-UBND ngi

Dụ'án: Bãi Dài Resort
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Starbay Việt
Địa chỉ: xã Gành Dầu, thành phố Phủ Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi truòng tỉnh Kiên Giang

r

g tác giải phóng mặt bằng
cùa ủy ban nhân dân thành phổ Phủ Quốc)

STT Hộ dân Diện tích
NỘI dung viró'ng

măc
Nội dung xử lý Đơn vị chủ trì Đơn vị phối họp Thòi gian xử lý

Kiểm tra hồ sơ. Phòng TN «&, MT Ban Bồi thường; Chủ đầu tư 20/6/2022 - 01/7/2022

TruÒTig hợp 1

1. Đổi với trường hợp bao chiếm đất Nhà nước
quản lý thì lập biên bản và xử lý vi phạm hành
chính

2. Ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành
chính

3. Ban hành quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm
hành chính

1. Nguyễn Ngọc Ánh
2. Trần Văn Y 42.592.50

Thực hiện theo bản
án của Tòa

4. Thực hiện cưỡng chế xử lý vi phạm hành
chính

5. Báo cáo giải phòng mặt bằng

UBND xã Gành Dầu

UBND thành phố Phú
Quốc

ƯBND thành phố Phú
Quốc

UBND thành phố Phú
Quốc

UBND thành phố Phú
Quốc

ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Gành
Dầu; Phòng TN & MT: Chủ đầu
tư

Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường; UBND xã Gành Dầu

Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường; ƯBND xă Gành Dầu

Phòng TN & MT: Ban Bồi
thường; UBND xà Gành Dầu;
Công an thành phố; Chủ đầu tư
Ban Bồi thưòng, hô trợ và tái
định cư; Phòng TN & MT

04/7/2022 - 06/7/2022

07/7/2022 - 11/7/2022

12/7/2022 - 14/7/2022

15/7/2022 - 25/8/2022

26/8/2022 - 06/9/2022

TrưÒTig hợp 2

1. Đối với trưòmg hợp đủ điều kiện bồi thường
hồ trợ thì ban hành thông báo thu hồi dất

2. Đề nghị ban hành giá đất bồi thường

3. Lập phương án bồi thường

4. Thẩm định phircmg án bồi thường

UBND thành phố Phú
Quốc

ƯBND thành phố Phú
Quốc

Ban Bôi thường, hô
trợ và tái định cư

Hội đồng thẩm định
phương án bồi thương,
hỗ trợ và tái định cư

Phòng TN &, MT; Ban Bổi
thường

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư; chủ đầu tư

Trung tâm KT TNMT

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư

04/7/2022 - 08/7/2022

1/7/2022 - 19/8/2022

22/9/2022 - 05/10/2022

06/10/2022 - 12/10/2022
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STT Hộ dân Diện tích Nội dung vưóng
mắc

Nôi dung xử lý - ' ' Đon vị chủ trì Đon vị phối họp Thòi gian xử lý

1
1. Nguyền Ngọc Ánh
2. Trần Văn Y 42,592.50

Thực hiện theo bản
án của Tòa

5. Hoàn chình phương án'phê duyệt
Ban Bồi thường, hỗ
trơ và tái đinh cư

Trung tâm KT TNMT 13/10/2022 - 20/10/2022

6. Ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi
thường và quyết định thu hồi đất

UBND thành phổ Phú
Quốc

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư; Chuyên viên UBND
thành phố

21/10/2022-25/10/2022

7. Triển khai quyết định phê duyệt phương án
bồi thường và quyết định thu hồi đất UBND xã Gành Dầu

Ban Bồi thường, hồ trợ và tái
định cư; Phòng TN & MT; Chủ
đầu tư

26/10/2022 - 27/10/2022

8. Chi tiền bồi thưòmg, hỗ trợ Ban Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư

Phòng Tài chính Kê hoạch,
Phòng TN & MT; Chủ đầu tư

28/10/2022-02/11/2022

9. Báo cáo giải phóng mặt bằng. Ban Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư

Trung tâm KT TNMT; Phòng TN
& MT; Chủ đầu tư

03/11/2022-18/11/2022

2 Nguyễn Ngọc Châu 3,218.70 Đang khiêu nại

1. Thẩm tra xác minh hồ sơ và kiểm tra thực địa Thanh tra tìiành phố
Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư;
UBND xã Gành Dầu; Chủ đầu tư

24/6/2022 - 30/6/2022

2. Tham mưu UBND thành phổ giải quyết khiếu
nai

Thanh tra thành phố Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư 01/7/2022 - Q4/7/2022

3. Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại hoặc
thông báo kết luận

UBND thành phố Phú
Quốc

Thanh tra thành phố; Phòng TN
& MT; Ban Bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư; Chủ đầu tư

05/7/2022 - 06/7/2022

4. Triển khai, niêm yết quyết định hoặc thông
báo về việc giải quyết khiếu nại Thanh tra thành phố

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư; UBND xã Gành Dầu;
Chủ đầu tư

07/7/2022- 08/7/2022

5. Thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại
hoặc thông báo kết luận

Ban Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư;

Phòng TN & MT; Trung tâm KT
TNMT; UBND xã Gành Dầu;
Chủ đầu tư

11/7/2022 - 29/7/2022

6. Theo dõi, đôn đốc thi hành các quyết định giải
quyết khiếu nại. Thanh tra thành phố

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư; UBND xã Gành Dầu;
Chủ đầu tư

11/7/2022 - 29/7/2022

3 Dư Đình Chi 20,194.05
Thực hiện cưỡng
chế quyết định thu
hồi đẩt

1. Đề nghị cưỡng chế đối với những hộ
không chấp hành bàn giao đất

Ban Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư

Phòng TN & MT; Chù đầu tư 21/6/2022 - 23/6/2022

2. Tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế Phòng TN & MT
Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư; Trung tâm KT
TNMT; ƯBND xã Cửa Cạn

24/6/2022 - 28/6/2022

3. Ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi
đất

UBND thành phố
Phú Quốc

Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

29/6/2022 - 30/6/2022
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STT Hộ dân Diện tích Nội dung vu*ó'ng
mắc Nộỉ dung xử lý Đon vị chủ trì Đon vị phổi họp Thòi gian xử lý

4. Ban hành kế hoạch cưỡng chế UBND thành phố
Phú Quốc

Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

01/7/2022 - 11/7/2022

3 Dư Đình Chi 20,194.05
Thực hiện cưỡng
chế quyết định thu
hồi đất 5. Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất UBND thành phố

Phú Quốc

Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư;
Công an thành phổ; UBND xã
Gành Dầu; Chủ đầu tư

12/7/2022 - 08/8/2022

6. Báo cáo giải phóng mặt bàng. Ban Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư

Trung tâm KT TNMT; Phòng TN
& MT; Chù đầu tư 09/8/2022 - 15/8/2022

4 Dương Thanh Hùng 7,125.00
Đã nhận tiền và bàn
giao đất nhưng chưa

có BC GPMB
Báo cáo giải phóng mặt bằng. Ban Bồi thưòmg. hỗ

trợ và tái định cư
Trung tâm KT TNMT; Phòng TN
& MT; Chủ đầu tư 30/7/2022
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Tiến độ triễn khai xử lý
(Kèm theo Kế hoạch sẩÌ^&KH-UBND n,

Dự án: Khu du lịch sinh thái Vũng Bâu
Chủ đầu tư: Công ty cỗ phần Lan Anh - Phú —
Địa chí: xã Cửa Cạn, thành phổ Phú Quốc, tỉnh Kiêh Giang.
Đo'n vỊ tu' vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

tác giải phóng mặt bằng
của ủy ban nhân dãn thành phổ Phú Quốc)

STT Hộ dân Diện tích Nội dung vưởng
mắc Nội dung xử lý Đoìi vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thò'i gian xù' lý

1. Hoàn thiện phương án bổ sung Ban Bồi thường, hồ trợ
và tái định cư

Phòng TN & MT; Trung tâm KT
TNMT; Chủ đầu tư 20/6/2022 -29/7/2022

2. Xét duyệt phương án bổ sung
Hội dồng thẩtn định
phương án bồi thương,
hồ trợ và tái định cư

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tải
định cư; Trung tâm KT TNMT;
Chủ đầu tư

01/8/2022 - 12/8/2022

1. Ngô Thị Liên
2. Nguyền Văn Trầu
3. Hồ Văn Quý
4. Đinh Văn Hoàng
5. Giang Văn Tuồng

3. Phê duyệt phuơng án bổ sung UBND thành phố Phú
Quốc

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư; Taing tâm KT TNMT;
Phòng TN & MT

15/8/2022 - 19/8/2022

1 30,293.80
Đang lập phương

án bổ sung 4. Chi tiền bồi thiròng, hỗ trợ Ban Bồi thưòmg, hồ trợ
và tái định cư

Phòng Tài chính Kê hoạch;
Phòng TN & MT; Trung tâm KT
TNMT; UBND xã Cửa Cạn;
Chù đầu tư

22/8/2022 - 26/8/2022

5. Chi tiền bồi thường, hỗ trợ lần 2 Ban Bồi thưòmg, hỗ trợ
và tái định cư

Phòng Tài chính Kê hoạch;
Phòng TN & MT; Trung tâm KT
TNMT; UBND xã Cửa Cạn;
Chủ đầu tư

29/8/2022 - 05/9/2022

6. Báo cáo giải phỏng mặt bằng UBND thành phố Phủ
Quốc

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư; Phòng TN & MT;
Trung tâm KT TNMT; UBND
xã Cửa Cạn; Chủ đầu tư

06/9/2022 - 21/9/2022

2 34 hộ Khoảng 29 ha Đang khiếu nại

I. Rà soát lại các trường hợp khiếu nại
tại dự án; phân loại các trường hợp:
- Chưa giải quyết;
- Đã có quyết định giải quyết;
- Đã có quyết định giải quyết khiếu nại
nhưng chưa thi hành.

Thanh tra thành phố
Phòng TN & MT; Bĩin Bồi
thuờng, hỗ trợ và tái định cư;
UBND xã Cửa Cạn; Chủ đầu tư

16/6/2022.24/6/2022

2. Kiểm tra xác minh hồ sơ và kiểm tra
thực địa

Thanh tra thành phố
Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư;
UBND xã Cửa Cạn; Chủ đầu tư

27/6/2022 - 05/8/2022
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STT Hộ dân Diện tích Nội dung vuóng
mắc Nội dung xứ lý „ Đon vị chủ trì

i

Đơn vị phối hợp Thòi gian xử lý

2
Danh sách 34 hộ đính
kèm

Khoảng 29 ha Đang khiếu nại

3. Tham muu UBNẸ) thànSphố Phú
Quốc giải quyết khiếu nại •• Thanh tra thànli phố Phòng TN & MT; Ban Bồi

thường, hỗ trợ và tái định cư
08/8/2022-16/8/2022

4. Ban hành quyết định giải.quyết khiếu
nại hoặc thông báo về vỉệc-giài quyết
khiếu nại

UBND thành phổ Phủ
Quốc

Thanh tra thành phổ; Phòng TN
&MT

17/8/2022 -19/8/2022

5. Triên khai, niêm yêt quyêt định giải
quyết khiếu nại hoặc thông báo về việc
giải quyết khiếu nại

Thanh ừa thành phổ
UBND xã Cửa Cạn; Ban Bồi
thưòrng, hỗ ượ vả tái định cư;
Chủ đầu tư

22/8/2022 - 24/8/2022

6. Thực hiện quyết định giải quyết khiếu
nại, thông báo về việc giải quyết khiếu
nai

Thanh tra thành phố
Ban Bồi thường, hỗ ượ và tái
định cư; UBND xã Cửa Cạn;
Chủ đầu tư

25/8/2022-31/10/2022

7. Theo dõi, đôn đốc thi hành các trường
hợp đã có quyết định giải quyết kliiểu
nại nhưng chưa thi hành

Thanli tra thành phố
Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường, hồ trợ và tái định cư;
UBND xã Cửa Cạn; Chủ đầu tư

27/6/2022 - 31/10/2022

3

1. Giang Văn Tuông
2. Phù Thị Thọ
3. Nguyễn Thành Lâm
4. Ngô Đình Bích Lệ
5. Dương Thị Tuất

65,526.30
Chưa nhận tiền bồi

thường

1. Vận động nhận tiền và bàn giao
đất

Ban Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư

UBND xã Cửa Cạn; Uy ban
Mặt trận tổ quốc xã Cửa Cạn;
Chủ đầu tư

24/6/2022 - 30/6/2022

2. Đe nghị cưỡng chế đối với những
hộ không chấp hành bàn giao đất

Ban Bồi thường, hồ
trợ và tái định cư

Phòng TN & MT; Chủ đầu tư 01/7/2022 - 05/7/2022

3. Chuyển hồ sơ qua Phòng TN &
MT

Ban Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư

Phòng TN & MT; Chù đầu tư 06/7/2022 - 07/7/2022

4. Kiểm tra hồ sơ. tham mưu ban
hành quyết định cưỡng chế Phòng TN & MT

Ban Bồi thường, hồ trợ và tái
định cư; Trung tâm KT
TNMT; UBND xã Cửa Cạn

08/7/2022 - 25/7/2022

5. Ban hành quyết định cưỡng chế
thu hồi dất

UBND thành phố
Phú Quốc

Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

26/7/2022 - 27/7/2022

6. Ban hành quyết định thành lập
Ban cường chế

UBND thành phố
Phú Quốc Phòng TN & MT; Chủ đầu tư 28/7/2022 - 03/8/2022

7. Ban hành kế hoạch cưỡng chế UBND thành phố
Phú Quốc

Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chù đầu tư

04/7/2022 - 12/8/2022

8. Thực hiện cường chế thu hồi đất UBND thành phố
Phú Quốc

Phòng TN & MT; Ban Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư;
UBND xã Cửa Cạn; Công an
thành phố; Chủ đầu tư

15/8/2022 - 26/9/2022

9. Báo cáo giài phỏng mặt bằng Ban Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư

Trung tâm KT TNMT; Chủ dầu
tư

27/9/2022 - 05/10/2022

4
1. Nguyễn Quốc Trí
2. Nguyễn Văn Tọt 7,125.00

Đã nhận tiền và
bàn giao đất Đáo cáo giải phóng mặt bằng. Ban Bồi thường, hỗ

trợ và tái định cư
Trung tâm KT TNMT; Chủ dầu
tư

30/7/2022
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Tiến độ triển khai
(Kèm theo Kế hoạch sổẠỀ/Ễ/KH-UB,

Dự án: Cáp treo và quần thế vui chơi giãi trí biển Hòn Thơm - Khu vực Hòn Thvm
Chủ dầu tư: Công ty TNIIII Mặt Tròi Phú Quốc
Địa chỉ: Phirờng An Thói, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Gỉang.<^yiuxir'
Dơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

tác giải phóng mặt bằng
cùa ủy ban nhân dán thành phổ Phú Quốc)

Loại vuớng mắc Sổ hộ Diện tích
Ím2)

Giai doẹn STT Nội (lung xử lý Đơn vị chủ trì Don vị phổi họrp thực hiện Dự kiến bắt dầu Dụ- kiến kết thúc

I
Ban bồi thirờng, hỗ trợ và tái định cư ra văn băn thu thập
thông tin Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 20/6/2022 22/6/2022

2 Thu thập thông tin Ngưiri sử dụng đất Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Trung tâm Kỹ thuật TN & IVIT; Chi
nhánh văn phòng dăng ký dẩt dai;
UBND phường An thới, Công An
phường An Thời; Chủ đầu tư

23/6/2022 30/6/2022

3
Chi nhánh văn phòng dăng ký đất đai thu thập hổ sơ giấy
chứng nhận, trích lục

Chi nhánh vãn phòng đăng kỷ đắt đai
TP

Chi nhánh văn phòng dăng kỷ đất đai
tinh (dổi với các trường hợp tình cấp
mới, hoặc tách thửa mà bên tính ký,
VPĐK TP chưa lưu).

01/7/2022 08/7/2022

4
Đơn vj tư vấn ra trích đo, bản dồ rải thừa ban hành thông
báo thu hồi đắt

Trung tâm kỹ thuật lài nguyên môi
tnrờnR Tĩnh.

Ban bồi thường, chủ đầu tư. 11/7/2022 15/7/2022

1

Ke hoạch Ihu hải đất
và Thông báo thu hồi
đất

5
Chuyển hồ sơ dến Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để
ròa soảl lại vả ưinh Phòng Tải Nguyên vả Môi tnrờng

Trung tâm kỳ thuật tài nguyên môi
trường Tinh.

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái đjnh cư;
Chủ đầu tư

18/7/2022 19/7/2022

6 Chuyền hồ sơ đến Phòng Tải nguyên và Môi trường Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Phòng Tài nguyên và Môi truờng; Chủ
dầu tư

20/7/2022 21/7/2022

7 Kiểm tra hồ sơ ban hành thông báo thu hổi dất PhònRTNMT Ban bải thưòng, chủ đầu tư. 22/7/2022 29/7/2022

8 Trình hồ sơ UBND thánh phố Phòng TNMT Chuyên viên UBND TP; Ban bồi
thường, chủ dẩu tư. 01/8/2022 05/8/2022

Các hộ chira lập
phir<mg án 7 41,427.90 9 Ký ban hành ke hoạch thu hồi đất và thõng báo thu hổi đất UBNDTP

Phòng TNMT TP, BBT; Chuyên viên
UBNDTP

08/8/2022 09/8/2022

10 Họp dân côni; bổ ké hoạch thu hồi dất Ban bồi thircmR. hồ trợ vá tái đinh cư UBND phườnR An Thời; Chủ đâu tư 11/8/2022 12/8/2022

11 Gửi thông báo thu hồi dắt Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư UBND phưcmg An Thới; Phòng
TNMT; Chủ đầu tư 15/8/2022 18/8/2022

12
Niêm yẽt công khai và thông báo trên phương tiện thông
rin dại chủng (hông báo thu hồi đất Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư UBND phường An TTiới; Chủ đầu tu 19/8/2022 19/8/2022

13
Đo dạc thực dia kiểm kê về đắt đai, cây trổng vả vật kiến
trúc

Trung tâm kỹ thuật TNMT Ban bồi thường hễ trợ và tái định cư,
ƯBND phường An Thới; Chủ đầu tư 22/8/2022 26/8/2022

tl Đo đạc kiểm kê
14 Hoàn thiện biên bản do dạc kiểm kê Trung tàin kỹ thuật TNMT tinh Ban bồi thưètng, hỗ trợ và tái đinh cir;

Chủ dầu tư
29/8/2022 09/9/2022

15 Tổng hợp số liệu do dạc, kiẻin kê Trung tâni kỹ thuật TNMT tinh Ban bồi thường, hỗ trợ và tái djnh cư;
Chủ đầu tư

12/9/2022 16/9/2022

16
Ra văn bản hỏi ca quan chuyên môn về đất rừng, xử lý vi
phạm hành chính (nếu có) Ban bồi thường, hỗ trợ và tái đjnh cir UBND phướng An thời; Chù đầu tư 19/9/2022 23/9/2022

17 Chuyển hồ sơ đề nghị ban hành giá đất UBND TP
Ban bồi IhưỜTig, hỗ ttợ và tải đinh cư;
Chù đầu tư

26/9/2022 30/9/2022

III Giá đất bồi thưòmg
18 Khảo sát giá dất Sở TNMT tinh

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,
Đơn vi tư vắn giả, CN VPĐK ĐĐ

19 Họp giá đất Hội dồng thẩm định giá của tinh
Phòng Tải chinh, Phòng TNMT; Ban
bồi thường, hỗ ượ và tái dinh cư; Sờ
TNMT tinh

Phần nảy tiến hành song song với các
bưác khác

20 Kỷ ban hành giá dát UBND tinh Sờ TNMT tinh
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Loại vướng mắc Số hộ Diện tích
(m2)

Giai đoạn STT Nội dung xử lý Đon vị chủ trì Đơn vị |ihối hgrp thục hiện Dự kiến bắt đầu Dự kiến kết thúc

21
Hoàn chinh bảng chi tiết vả chuyển hồ sa thẩni dịnh ngoại
nghiệp PhòngTải nguyên và Môi trường .

Baii bồi thường, hồ ượ và tái định cư Trung tâin kỹ thuậí TNMT 03/10/2022 07/10/2022

IV
Thâm dịnh ngoại
nghiệp 22 Kiểm ưa thực dịa ngoại nghiệp Hội đổng Thẳin định ngoại nghiệp

Pliưcmg°án bổi thường Trung tãm Kỹ thuật TMNT; Cliù đầu tư 10/10/2022 12/1Ơ/2022

23 Ra biên bản thầm đjnh ngoại nghiệp Họi đổng Thẩin định ngoại ngliiệp
PbứoiiK án bổi thưònK Trung tâm Kỷ thuật TMNT; Chủ đầu tư 13/10/2022 21/10/2022

24 Phiếu úíỷ kiến dân cư nguồn gổc đất UBND phườns An Thóri Chủ đâu tư

25
Phiéu thu Ihập thông liii chuyển dổi ngliề, tái djnh cư, và
các chínli sách hỗ trợ khác UBND phirờng An Thới

Ban bồi thưònig, hỗ trợ vả tái định cư;
Chù đầu tư

24/10/2022 28/10/2022

V Xét duyệt cẩp xă 26 Họp xét duyệt nguồn gốc đất vả các chính sách cho hộ dảii Hội dồng Tư vấii đất đai UBND
phường An Tliới

Ban bồi thường, h§ bụ và tái định cư;
Trung tâm Kỹ ứiuật TMNT; Vườn QG,
Hạt Kiểm Lâin; Chủ dầu lư

31/10/2022 02/11/2022

27 Ra biên bản xét duyệt, phiếu xác ahận nguồn gốc đất UBND phường An Thới Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chù dầu tư

03/11/2022 04/11/2022

28 Niêm yết hổ sơ xét duyệt UBND phường An Thới Ban bồi thường, hễ trợ và tái định cư;
Chù đầu tư

07/11/2022 07/11/2022

29 Ra phương án dự thảo, hổ sơ chi tiét từng hộ dân Trung tâm kỷ thuật TNMT
Ban bồi thường, hễ trợ và tái định cư;
Chủ dầu tư

08/11/2022 11/11/2022

30 Niêm vẽt phưong án dv thảo Ban bồi tỉmờnK, hỗ trợ và tái định cư UBND phưcmg An Thới 14/11/2022 18/11/2022

31 Họp dân lấy ý kiến vẻ phương án dự thảo Baii bồi thường, hỗ ữợ vả tái đjnli cư UBND phường An Thới, Uỷ ban Mặt
trận tổ quốc phường An Tliới. 21/11/2022 25/11/2022

VI Phương án dự (hão

32 Đổi thoại hộ dân không đồng ý
Hội đồng bồi thưcmg, hoặc người được
chù tịch hội đồng bồi ưiưòng phân công
thain dự.

Ban bổi thưòng, hỗ trợ và tái định cư;
UBND phưông An Thới, Uỷ ban Mặt
trận tổ quổc phường An Thói, vả các
đoàn thể.

28/11/2022 02/12/2022

Các hộ chưa lâp
phuơng án

33 Tổng hợp sổ liệu vả kềt quả dối thoại/Kểt thúc Niêm yết Ban bồi thưòng, hễ ượ vả tái định cư UBND phường An Thởi; Trung tảm kỹ
thuật TNMT

05/12/2022 06/12/2022

7 41,427.90
34 Tổng hợp sổ liệu phươiig án báo cáo Hội đồng bồi thường Ban bồi thường, hỗ trợ vả tái đjnh cư Trung tâm kỹ thuật TNMT 07/12/2022 09/12/2022

Thẩm định phương
án

35
Hoàn thánh phương án trình Phòng Tài nguyên và Môi
tniÒTiK thầin định Ban bồi thường, hỗ ừợ và tái định cư Trung tâm kỷ thuật TNMT 12/12/2022 16/12/2022

VII
36

Kiêm tta, thâm đjnh hò sơ tnrớc khi họp thâm dịnh phương
án

Phòng TNMTTP
Ban bồi lliưừng, hỗ ITỢ và tái định cư;
Trung tâm kỹ thuật TNMT

19/12/2022 20/12/2022

37 Họp thán) định phương án Hội dông thâĩn dịnh phương án bôi
thường, hễ trợ và tái định cư Trung tâm kỹ thuật TNMT; Chủ dầu lư 21/12/2022 23/12/2022

38 Ra biên bản thảm đính phươDR án Phòng TNMTTP 26/12/2022 30/12/2022

39 Tồng hợp so liệu, báo cáo Hội đồng bồi thuòng xét duyệt Ban bồi thưởng, hẫ ượ và tái dịnh cư Phòng TNMT, Trung tâm kỹ thuật
TNMT

03/01/2023 06/01/2023

VIII Xét duyệt cáp huyện 40
Họp hội dồng bồi thưòng xét duyệt chuyền đổi nghề, tái
đjnh cư và xử lý vướng inấc sau thẩin định

Hội đổng thẩm định phương án bổi
thường, hỗ ượ vá tái dinh cư Trung tâin kỹ thuặt TNMT 09/01/2023 13/01/2023

41 Ra Biên bàn xét duyệt, thõng báo kết luận VP UBND TP
Thư kỷ cuộc họp; Ban bổi thường, hỗ
trợ vả tái định cư

06/02/2023 10/02/2023

42

Hoàn chinh phưong án binh phê duyệt và trích đo ban
hành quyết định tliu hổi đất chuyền Phòng Tài nguyên và
Môi trường ■

Ban bổi thường, hồ trợ và tái djnh cư Trung tâm kỹ thuật TNMT 13/02/2023 14/02/2023

43 Kiein tra hồ so phê duyệt, dự thào quyết định thu hồi đắt Phòng TNMT
Ban bổi thường, hồ ượ và tái dịnh cư;
Trung tâin kỹ tliuật TNMT

15/02/2023 17/02/2023

IX

Phê duyệt pliu°ữiig án

44
Trinh UBND thành phố phê duyệt phương án và ban hành
quyết dinh thu hồi đất Phòng TNMT

Ban bồi thưởng, hã và tái dinh cư;
Chuyên viên ƯBND TP

20/02/2023 22/02/2023

45
Ký phê duyệt phưcmg án vả ban hành quyết định thu hồi
đất UBND TP

Phòng TNMT, Ban bồi thưỀtng, hỗ ttợ
vả tái định cư; Chuyên viên UBND TP

23/02/2023 24/02/2023
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Loại virớng mắc Số hộ Diện tích
(m2)

Giai đoạn STT Nội dung xử lý Dơn V) chù trì Dam vị phối hợp thực hiện Dự kiến bắt đầu Dự kiến kết thúc

46 Niẽm yết quyết định vả phương án phê duyệt Ban bổi thường, hỗ trợ và tái định cư UBND phường An Thói, Phòng TNMT 27/02/2023 27/02/2023

47 Dự thảo quyết djnh bổi thường, bàng chi tiết từng hộ dân Ban bổi Ihưòng, hỗ trợ vả tái định cư Chủ dầu tư 28/02/2023 03/3/2023

X
Quyết định bồi
thường

48 Trình UBND thành phổ ban hànli Quyểt dịnh bồi ửiường Ban bồi (hường, hỗ trợ vả tái định cư Chuyêaviên UBNDTP 06/3/2023 08/3/2023

49 Ký Quyét định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư UBND TP
Ban bổi Ihường, hồ ượ và tái đjnh cư;
Chuyên viên UBND TP

09/3/2023 10/3/2023

50 Ban hành kế hoạch chi trả tiền bồi thường UBND TP Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 13/3/2023 17/3/2023

Các hộ chưa lập
phương án

7 41,427.90 51
Triển kha! Quyét djnh thu hổi đắt, quyết định bồi thưòng
và Niêm yết quyết đinh UBND phường An Thói

Ban bồi thưòng, h§ trợ và tái định cư;
Trung tâm Kỹ thuật TNMT; Phòng
TNMT

20/3/2023 24/3/2023

XI
Chi trả tiền bải

52 Chi trả tiền bồi thường và bàn giao dất Ban bồi thưòng, hỗ trợ và tái dịnh cư
UBND plnrờng An Thới, Phòng Tải
chính Ke hoạch; Phòng TNMT; Chủ
dầu tư

27/3/2023 29/3/2023

thưởng

53 Bảo cáo bàn giao đẩt UBNDTP

Ban bồi thường, hỗ trợ vả tái định cư;
Trung tâm Kỹ thuật TNMT; Phỏng
TNMT; Chủ dầu tư

30/3/2023 28/4/2023

54
Chi trà tiền bồi thường lần 2 đổi với các hộ mời lần 1
không đến Ban bồi (hưòng, hỗ trợ và tái định cư

UBND phường An Thói, Phỏng Tài
chính Kc hoạch; Phòng TNMT; Chù
dầu tư
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Loại vưó'ng mắc Số hộ DIỆN TÍCH
'íM2) STT NỘI DƯNG XỬ LÝ Đ(m vị chù trì Đơn vị phối hợp thực hiện Dự kiến bắt đầu Dụ* kiến kết thúc

Có bản án nhirng
chưa thực hiện 2 10,510.12

1

Phòng TNMT rà soát và phân
loại các bản án cùa Tòa mà
chưa thực hiện

Hủy hồ sơ: Lập lại trình tự thủ
tục thu hồi đất theo quy định. Ban bồi thường, hồ trợ

và tái định cư

Phòng TNMT TP; Đơn vị
Tư vẩn; UBND phường An
Thới.

20/6/2022 30/11/2022Bác đơn khởi kiện: 1. Vận động
nhận tiền và bàn giao đất.
2. Lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi
đất theo quy dịnh.

Phòng TNMT TP
Ban bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư, UBND phường
An Thới

2 Thực hiện công tác thu hồi đất theo quy định Phòng TNMT TP Ban bồi thưòng, hỗ trợ và
tái định cư

01/12/2022 29/12/2022

Có biên bản xử

phat của hạt
Kiếm lâm

2 2,859.10

I
Ban bồi thuờng làm văn bản đề nghị hạt kiểm lâm cung cấp hồ
sơ xử lý.

Ban bồi thường, hồ trợ
và tái định cư

Hạt Kiểm lâm 20/6/2022 30/6/2022

2
Hạt kiểm lâm cung cấp tất cả các biên bản và hồ sơ iiên quan
theo đề nghị của Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Kiểm lâm Ban bồi thường, hỗ trợ và

tái định cư
4/7/2022 22/7/2022

3 Tổ chức xét duyệt nguồn gốc đất UBND phường An
Thới

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư, Đơn vị tư vấn 25/7/2022 29/7/2022

4 Lập phương án bổ sung theo quy định Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cu

Phòng TNMT, Đơn vị tư
vấn 1/8/2022 7/10/2022

5 Thu hồi đất và giao cho chủ đầu tư UBND TP

Phòng TNMT. Ban bồi
thường, hồ trợ và tái định
cư

10/10/2022 28/10/2022

Đã chuyến hồ Stf
cưỡng chế qua
phòng TNMT

6 67,742.00

] Kiểm tra và rà soát lại hồ sơ Phòng TNMT TP Ban bồi thường, hồ trợ và
tải đinh cư

20/6/2022 08/7/2022

2
Trình và tham mưu cho UBND TP ban hành quyết định cưỡng
chế thu hồi đất. Phòng TNMT TP

Ban bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư

11/7/2022 22/7/2022

3 UBND TP ký quyết định cưởng chế thu hồi đất UBND TP Phòng TNMT TP 25/7/2022 26/7/2022

4 Trình và tham mưu cho UBND TP thành lập ban cưỡng chế Phòng TNMT TP Ban bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư

27/7/2022 05/8/2022

5 Ký quyết định thành lập ban cưỡng chế UBND TP Phòng TNMTTP 08/8/2022 09/8/2022

6 Lập kế hoạch cưỡng chế Phòng TNMT TP Ban bồi thường, hồ trợ và
tái định cư

15/8/2022 19/8/2022

7 Trình và tham mưu ban hành kế hoạch cưỡng chế Phòng TNMT TP
Ban bồi thường, hồ trợ và
tái đinh cư

22/8/2022 26/8/2022

8 UBND TP ký kế hoạch cưỡmg chế UBND TP Phòng TNMT TP 05/9/2022 09/9/2022
9 Họp ban cưỡng chế Ban cuỡng chế 12/9/2022 16/9/2022
10 Tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất UBND TP Phòng TNMT TP 19/9/2022 29/9/2022
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Loại vưóng mắc Sổ hộ DIỆN TÍCH
ÍM2)

STT NỘI DƯNG XỬ LÝ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp thực hiện Dự kiến bắt đầu Dự kiến kết thúc

Mộ dân đã chết 1 1,308.00 1
Kiểm tra và rà soát lạl hồ sơ làm báo cáo gửi UBND TP xin chù
trương

Ban bồi thường, hồ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới 20/6/2022 30/6/2022

Đã nhận tiền, đất
nhà nưố'c.quản
lý, đất không

được bồi thường
43 53,008.55

1 Tổ chức đi kiểm tra hiện trạng Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới.
chủ đầu tư

20/6/2022 24/6/2022

2 Làm biên bản đi kiểm tra hiện trạng Ban bồi thường, hồ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới.
chủ đầu tư

27/6/2022 28/6/2022

3 Tỉm các biên bàn bàn giao mặt bàng và hồ sơ liên quan Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới.
chủ đầu tư 29/6/2022 08/7/2022

4 Lập danh sách và bản vẽ hiện trạng Ban bồi thường, hồ trợ
và tái định cư

UBND phưòng An Thới,
chủ đầu tư 11/7/2022 15/7/2022

5 Làm báo cáo giải phòng mật bàng Ban bồi thường, hồ trợ
và tái điiih cư Chủ đầu tư 18/7/2022 22/7/2022

6 Trinh UBND TP
Ban bồi thường, hồ ừợ
và tái định cư

Chù đầu tư 25/7/2022 27/7/2022

7 Ký báo cáo giải phóng mặt bằng ƯBND TP
Ban bồi thường, hồ frợ và
tái định cư

28/7/2022 29/7/2022

Đă lập phương
án, nhưng hộ dân
không chịu nhận
tiền và bàn giao

đất.

24 16,659.80

1 Mời vận động nhận tiền và bàn giao mặt bàng Ban bồi thưòmg, hồ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới,
chủ đầu tư 20/6/2022 22/7/2022

2
Rà soát lại hồ sơ chuyển phòng TNMT để kiểm fra và tham mưu
UBND TP ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Ban bồi thường, hỗ trợ
và táĩ định cư

UBND phưòmg An Thới,
chủ đầu tư 25/7/2022 19/8/2022

3 Trình hồ sơ lên phòng TNMT TP Ban bồi thưòng, hỗ trợ
và tái đinh cư

Chù đầu tư 22/8/2022 26/8/2022

4 Kiểm tra và rà soát lại hồ sơ Phòng TNMT TP
Ban bồi thường, hồ trợ và
tái đinh cư

29/8/2022 23/9/2022

5
Trình và tham mưu cho UBND TP ban hành quyết định cưỡng
chế thu hồi đất. Phòng TNMT TP

Ban bồi thường, hỗ trợ và
tái đinh cư

26/9/2022 30/9/2022

6 UBND TP ký quyết định cưỡng chế thu hồi đất UBND TP Phòng TNMT TP 03/10/2022 07/10/2022

7 Trình và tham mưu cho UBND TP thành lộp ban cưỡng chế Phòng TNMT TP
Ban bồi thường, hỗ trợ và
tái đinh cư

10/10/2022 14/10/2022

8 Ký quyết định thành lập ban cưỡng chế UBND TP Phòng TNMT TP 17/10/2022 18/10/2022

9 Lập kế hoạch cưỡng chế Phòng TNMT TP Ban bồi thường, hỗ trợ và
tái đinh cư

19/10/2022 25/10/2022

10 Trình và tham mưu ban hành kế hoạch cưỡng chế Phòng TNMT TP Ban bồi thiròmg, hỗ trợ và
tái đinh cư

26/10/2022 04/11/2022

11 UBND TP ký kế hoạch cưỡng chế UBND TP Phòng TNMT TP 07/11/2022 15/11/2022

12 Họp ban cưỡng chế Ban cưỡng chế 16/11/2022 18/11/2022

13 Tổ chức thực hiện cưởng chể thu hồi đất UBND TP Phòng TNMT TP 22/11/2022 30/11/2022
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Loại vướng mắc Số hộ DIỆN TÍCH
(M2)

STT NỘI DUNG XỬ LÝ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp thực hiện Dụ* kicn bắt đầu Dự kiến kết thúc

1 Ra chứng thư thẩm định giá Phòng tài chính
Ban bồi thường, hồ trợ và
tái định cư, chủ đầu tư 20/6/2022 29/7/2022

Tài săn công 7 13,948.50 2 Thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định Phòng tài chính
Ban bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư, chủ đầu tư 01/8/2022 19/8/2022

3 Bàn giao mặt bằng Phòng tài chính
Ban bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư, chủ đầu tư 22/8/2022 31/8/2022

1 Rà soát tổng họfp đơn khiếu nại của hộ dân Thanh tra TP Phòng TNMT 20/6/2022 30/6/2022

2 Thẩm tra, xác minh đem khiếu nại và đi kiểm tra thực địa Thanh tra TP Phòng TNMT 04/7/2022 22/7/2022

3 Tham mưu UBND TP giải quyết khiếu nại Thanh tra TP Phòng TNMT 25/7/2022 29/7/2022

Hộ dân khiếu nại
ở thanh tra TP

3 5,861.80
4 Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại hoặc thông báo kết

luận
Thanh tra TP Phòng TNMT 01/8/2022 05/8/2022

5 Triển khai cho hộ dân, niệm yết quyết định hoặc thông báo Thanh tra TP
Ban bồi thường, hồ trợ và
tái định cư, chù đầu tư 8/8/2022 12/8/2022

6

Thực hiện quyết dịnh giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận.
Thanh tra TP

Phòng TNMT, Ban bồi
thường, hỗ trợ và tái định
cư, chủ đầu tư

15/8/2022 30/12/2022
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STT
LOẠI VƯỚNG

MẮC
Tổng diện tích Hộ dần Diện tích tùng

thửa
Nội dung vưóng mắc Thòi gian xử lý Ghi chú

1
Chưa đo đạc và
lập PA 41,427.90

Chưa xác định được chủ sử
dụng 779.50

Chưa xác định được được đã đo đạc kiểm đếm
hay chưa. 11 tháng

Vũ Thị Thanh Thúy 33,331.50
Đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm vào ngày
27/4/2022 nhưng hộ dân vắng mặt nên đã làm
biên bản vắng mặt.

11 tháng

Trung Tâm Viễn Thông 187.00 Đã đo đạc kiểm đếm để lập PA 11 tháng

Bưu điện Hòn Thom 114.00
Lập mới phương án do đất này là của cá nhân chứ
không phải của tổ chức 1ltháng

Ngô Kim Phượng 5,365.90
Mới thẩm định phương án xong, làm việc với
phòng TNMT sớm ra biên bản thẩm định. 11 tháng

Nguyễn Kim Thu 900.20 Nằm trong danh sách 68 hộ trong rừng 11 tháng
516.20 Nằm trong danh sách 68 hộ trong rừng 11 tháng

Hoàng Văn Ba 116.80 Nằm trong danh sách 68 hộ trong rừng 11 tháng
116.80 Nằm trong danh sách 68 hộ trong rừng 11 tháng

2

Có bản án của

Tòa nhưng chua
thực hiện theo
bản án

10,510.12
Nguyễn Thị Hồng

411.70
Có bản án của Tòa, UBND đã giao cho phòng
TNMT tham mưu.

Trong năm 2022

2,063.50
Có bản án của Tòa, UBND đã giao cho phòng
TNMT tham mưu.

Trong năm 2022

1,265.20
Có bản án của Tòa, UBND đã giao cho phòng
TNMT tham mưu.

Trong năm 2022

499.22
Có bản án của Tòa, UBND đã giao cho phòng
TNMT tham mưu.

Trong năm 2022

Nguyên Vãn Xuân 6,270.50 Có bản án của Tòa, nhưng chưa thực hiện được. Trong năm 2022

3

Có quyết định xử
phạt, làm việc vói
kiểm lâm

2,859.10
Nguyễn Thanh Toàn 1,053.00 Thu thập lại hồ sơ xử phạt của kiểm lâm 15 tháng 7 năm

2022

Đỗ Ngọc Phương 1,806.10 Có QĐ xử phạt, xem lại QĐ xử phạt
15 tháng 7 nưm

2022
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STT
LOẠI VƯỚNG

MẮC Tổng diện tích Hộ dân
Diện tích từng

thửa
Nội dung vưóng mắc Thòi gian xử lý Ghi chú

4

Đã lập hồ SO'
cuỡng chế và
chuyển cho phòng
TNMT kiểm tra
và tham muu

67,742.00

Huỳnh Tấn Phương 13,440.80
Đã chuyển hồ sơ cưỡng chế qua phòng TNMT,
bộ phận pháp chế đang kiểm tra hồ sơ. Tháng 9 năm 2022

Huỳnh Lệ Liễu 16,824.10
Đã chuyển hồ sơ cưỡng chế qua phòng TNMT,
bộ phận pháp chế đang kiểm tra hồ sơ. Tháng 9 năm 2022

Lê Thị Vân 19,591.80
Đã chuyển hồ sơ cưỡng chế qua phòng TNMT,
bộ phận pháp chế đang kiểm tra hồ sơ. Tháng 9 năm 2022

Huỳnh Lệ Thúy 17,633.00
Đã chuyển hồ sơ cường chế qua phòng TNMT,
bộ phận pháp chế đang kiểm tra hồ sơ. Tháng 9 năm 2022

Đặng Văn Chuồng

38.30
Đã chuyển hồ sơ cưỡng chế qua phòng TNMT,
bộ phận pháp chế đang kiểm tra hồ sơ. Tháng 9 năm 2022

30,10
Đã chuyển hồ sơ cường chế qua phòng TNMT,
bộ phận pháp chế đang kiểm tra hồ sơ. Tháng 9 năm 2022

159.40
Đã chuyển hồ sơ cường chế qua phòng TNMT,
bộ phận pháp chế đang kiểm tra hồ sơ. Tháng 9 năm 2022

Dương Thúy Linh 24.50 Đã cỏ QĐ cưỡng chế, chờ kế hoạch cưỡng chế Tháng 9 năm 2022

5

Đà lập PA nhu-ng
hộ dân không ký
bất kỳ giấy tờ
nào.

1,308.00 Huỳnh Quốc Dương 1,308.00

Đã lập phương án nhưng hộ dân không ký vào
biên bản đo đạc, kiểm kê, cùng như không ký
nhận thông báo và QĐ nào. Hiện nay hộ dân đã
chết.

Ngày 10 tháng 6
năm 2022

6

TruòTig họp đã
nhận tiền bàn giao
đất, đất nhà nu'ó'c
quản lý, đất
không đưọc bồi
thường.

53,008.55

Phạm Văn Dùng 161.20 Đã nhận tiền chờ làm báo cáo GPMB
31/7/2022

Nguyền Văn Đông

872.60 Đã nhân tiền chờ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

3.30 Đã nhân tiền chờ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

901.30 Đã nhân tiền chờ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

1,026.20 Đã nhân tiền chờ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

973.90 Đã nhân tiền chờ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

287.70 Đã nhận tiền chờ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

1,378.10 Đà nhân tiền chờ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

Phạm Thị Nguyệt 826.20 Đã nhân tiền chờ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

571.50 Đã nhân tiền chờ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

Nguyễn Thới Thạnh 3,440.90
Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022
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STT
LOẠI VƯỚNG

MẮC
Tông diện tích Hộ dân Diện tích tìnig

thửa
Nội dung vuóTig mắc Thời gian xử lý Ghi chú

Nguyễn Thị Đắng 901.40

Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xà. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích dắt này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyễn Thị Kim Thoa 733.80

Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích dắt này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Đặng Thị Hoa 1,677.60
Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích dắt này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

2,479.00

Phạm Thị Nguyệt

Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất nảy vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

TruòTig hợp đã
nhận tiền bàn giao
đất, đất nhà nước
quản lý, đẩt
không được bồi
thưòìig.

1,519.70
Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

53,008.55
Nguyễn Thị Chim 1,438.60

Không được bổi thường theo két quả xét nguồn
gốc đất của UBND xâ. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích dắt này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Quách Thị Kim Đào 399.80
Không được bồi thưòmg theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xà. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích dắt này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyễn Thị Tơ 572.80

Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xà. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vảo trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyễn Văn Em 731.00

Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì dưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Ngô Thị Hồng Vân 395.20

Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất cùa UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022
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STT
LOẠI VƯỚNG

MẤC Tống diện tích Hộ dân Diện tích từng
thửa

Nội dung vưóng mắc Thòi gian xử lý Ghi chú

Mai Thị Bích Trinh 688.00

Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1,189.10
Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất cùa UBND xã, Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Chung Thị Yen Linh

571.70

Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc dất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

5.965.80
Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Trường họp đã
nhận tiền bàn giao
đất, đất nhà nuớc
quản lý, đất
không đu'ọ'c bồi
thường.

Phạm Đình Hoàng

1,189.80
Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của ƯBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

53,008.55
3,388.80

Không được bồi thường theo kểt quả xét nguồn
gốc đất của ƯBND xà. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyễn Thị Thu Trang

830.70

Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyễn Thị Hương 2,397.00
Không được bồi thường theo kết quà xét nguồn
gốc đất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyễn Thanh Lâm 1,412.20
Không được bồi thưòíng theo kết quả xét nguồn
gốc đất cùa ƯBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022
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LOẠI VƯỚNG

MẮC Tổng diện tích Hộ dân Diện tích từng
thửa

Nội dung vướng mắc Thòi gian xử lý Ghi chú

158.40 Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Đinh Thị Ngãi
1,177.50

Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gốc đất của ƯBND xà. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

1,001.40
Không được bồi thường theo kết quả xét nguồn
gổc đất của ƯBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thì đưa diện tích đất này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyễn Thị Thu Trang 547.70
Đất không được bồi thường, nhưng Hoàng không
biết có QĐ thu hồí đất hay không, nếu không có
QĐ thu hồi đất thì làm BC GPMB.

31/7/2022

Nguyễn Hoàng Phi 103.70
Đất nhà nước quản lý. làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

Trường họp đã
nhân tiền bàn giao

Nguyền Hữu Huynh 104.00
Đất nhà nước quản lý. làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

đất, đất nhà nu'ó'c
quẫn lý, đất 53,008.55 Huỳnh Thị Lài 109.20

Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

không được bồi
thưÒTig.

Nguyễn Thanh Tâm 110.00
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

98.00
Đất nhà nước quản lý. làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

153.30
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

Nguyền Trí Hiếu 174.80
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

110.20
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

Thái Ngọc Minh 100.40
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

Lê Thị Tuyết 101.80
Đất nhà nước quản lý. làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

Lê Thùy Dương 99.50
Đất nhà nước quàn lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

Trần Ngọc Bảy 137.60
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022
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LOẠI VUỚNG

MẮC Tống diện tích Hộ dân
Diện tích từng

thửa
Nội dung vưóng mắc Thòi gian xử lý Ghi chú

Trường họp đã
nhận tiền bàn giao
đất, đất nhà nước
quản lý, đất
không đu'Ọ'c bồi
thưòng.

53,008.55

Phùng Thiên Hùng 129.40
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Đỗ Văn Dũng 130.90
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

6.90
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

10.90
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

12.30
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

235.70
Làm báo cáo GPMB đưa diện tích này vào trong
báo cáo luôn.

31/7/2022

1,197.25
Đất nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Sân Bóng UBND 2,309.90
Làm việc với phường để xem trưng dụng cho thể
thao hay không, nếu không thì làm BC GPMB 31/7/2022

Bãi Rác 5,762.90
Làm việc với UBND phường xem còn sử dụng
bãi rác nữa hay không, nếu không thì làm báo cáo
GPMB và giao đất.

31/7/2022

7

Đã iập PA nhưng
hộ dân không chịu
nhận tiền

16,695.80

Trần Văn Hùng 307.80
Hộ dân không chịu nhận tiền do đòi tái định cư,
đã mời lên vận động lần 1, và có BB vận động 30/11/2022

Nguyễn Văn Tâm 179.60
Hộ dân không chịu nhận tiền do đòi tái định cư,
đã mời lên vận động lần 1, và có BB vận động 30/11/2022

Lê Văn Đức, Nguyễn Văn
Tuấn, Trần Sơn Thành, Lê Thị
Thúy Hương

429.00
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động

30/11/2022

Phạm ánh Ngọc 160.00
Hộ dân không chịu nhận tiền do đòi tái định cư,
đã mời lên vận động lần 1, và có BB vận động 30/11/2022

Nguyễn Thị Lệ Uyên
971.30

Hộ dân không chịu nhận tiền, mời lên vận động
nhưng hộ dân không đến. 30/11/2022

1,004.70
Hộ dân không chịu nhận tiền, mời lên vận động
nhưng hộ dân không đến. 30/11/2022
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MẮC Tổng diện tích Hộ dân Diện tích từng
thửa

Nội dung vuóng mắc Thòi gian xử lý Ghi chú

Đã lập PA nhưng
hộ dân không chịu
nhận tiền

16695.8

Trần Xuân Cưòng 120.00
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động

30/11/2022

Nguyền Thị Danh Thuy 132.00
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Phương án đứng tên bà
Nguyễn Thị Phương Minh.
Nhưng đất của bà Uyên

1,138.20
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Nguyễn Thị Kim Sang 100.00
Hộ dân không chịu nhận tiền do đòi tái định cư,
đà mời lên vận động lần 1. và có BB vận động 30/11/2022

Nguyền Văn Tiến 200.00
Hộ dân không chịu nhận tiền do đòi tái định cư.
đã mời lên vận động lần 1, và có BB vận động 30/11/2022

Nguyễn Hồng Phát 150.00
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Huỳnh Phương Thảo 166.80
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Nguyễn Huỳnh An Phú 95.50
Hộ dân không chịu nhận tiền, xểp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Huỳnh Tấn Đông 100.00
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Phạm Trung Hiếu 4,519.60
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Lầu Thanh Sơn 142.20
Hộ dân không chịu nhận tiền, xểp lịch mời lên
vận động

30/11/2022

Hà Mỳ Tùng 210.80
Hộ dân không chịu nhận tiền do đòi tải định cư.
đã mời lên vận động lần 1. và có BB vận động 30/11/2022

Nguyễn Thanh Thủy 6,000.00
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Nguyễn Tuấn Anh 100.00
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động

30/11/2022

Lê Xuân Thu 147.40
Hộ dân không chịu nhận tiền, xểp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Kha Thị Huệ 10.00
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Đỗ Ngọc Phương 100.00
Hộ dân không chịu nhận tiền do đòi tái định cư,
đà mòâ lên vận động lần 1, và có BB vận động 30/11/2022
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MẮC Tống diện tích Hộ dân
Diện tích tùng

thủa
Nội dung vưóng mắc Thòi gian xử lý Ghi chú

Dương Quốc Sỹ 100.00
Hộ dân không chịu nhận tiền do đòi tái định cư,
đã mòi lên vận động lần 1, và có BB vận động 30/11/2022

Đỗ Ngọc Yến 110.90
Hộ dân không chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Trụ sở UBND 3,737.90
Làm việc với phòng tài chính để biết tiến độ thẩm
định giá Cuối T8 năm 2022

Trường THCS 6,712.70
Làm việc với phòng tài chính để biết tiến độ thẩm
định giá Cuối T8 năm 2022

Phạm Văn Hùng 88.10
Làm việc với phỏng tài chính để biết tiến độ thẩm
định giá Cuối T8 năm 2022

Trạm Y Te
23.70

Làm việc với phòng tài chính để biết tiến độ thẩm
định giá

Cuối T8 năm 2022

8 Tài sản công 13,948.50
1,220.40

Làm việc với phòng tài chính để biết tiến độ thẩm
định giá Cuối T8 năm 2022

Nhà Công Vụ UBND 513.00
Làm việc với phòng tài chính để biết tiến độ thẩm
định giá Cuối T8 năm 2022

909.10
Làm việc với phòng tài chính để biết tiến độ thẩm
định giá Cuối T8 năm 2022

Công An Xã 136.30
Làm việc với phòng tài chính để biết tiến độ thẩm
định giá Cuối T8 năm 2022

31.30
Làm việc với phòng tài chính để biết tiến độ thẩm
định giá Cuối T8 năm 2022

Trạm Phát Điện 576.00
Làm việc với phòng tài chính để biết tiến độ thẩm
định giá Cuối T8 năm 2022

Nguyễn Thị Hương 100.00
Đang khiếu nại vì không được bồi thường về nhà
ờ

cuối tháng 8 năm
2022

9

Đang khiếu nại
hoặc liên quan
chỗ ở Thanh Tra
TP

5,861.80 Nguyễn Đình Quang 260.00

Hộ dân khiếu nại đề nghị xét chuyển đổi nghề,
BBT đã làm văn bản gửi cho địa phương ờ
Phường Đình Chiểu, Quận Thủ Đức TP HCM để
xác minh nghề nghiệp của ông Quang. Nhưng
chưa có phản hồi từ địa phương.

Cuối T8 năm 2022

NguyễnQuốc Tuấn 5,501.80 Đang vướng mắc về việc cấp sổ Cuối T8 năm 2022
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-LĐVP;P.KT;
- Lưu: VT, hdtáa.

PHÓ CHỦ TỊCH UBN0 TỈNH
Nguyễn Thanh Nhàn

m Eéf



UBND THÀNi I PHỔ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN BỘI THƯỜNG HỎ TRỌ Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

VẢ TẢI ĐỊNH CU

Số: Phíi Ouồc. ngàv oíliháng Ế năm 2022

BÁO CÁO
về việc xây dựng kế hoạch chi tiết đối VÓ1 từng dự án do Công ty TNHH
Mặt Tròi Phú Quốc và các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Sungroup

iàtn chủ đâu tư trên địa bàn thành phố Phú Quôc, tỉnh Kỉên Giang

Kính gửi: Lãnh đạo ƯBND thành phố Phú Quốc

Thực hiện Thông báo kết luận số 103/TB-VP ngày 03/6/2022 của UBND
thành phố Phú Quốc về Kết luận^ của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần
Chiến Thắng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong cône; tác bồi tliường, glảỉ
phóng mặt băng một số dự án do Công ty TNHH Mặl Trời Phú Quôc và các
Công ty thành viẽn thuộc Tập đoàn Sun Group làm chủ đâu tư trên địa bàn
thành phổ Phú Ọuốc. Nội dung kết luận: "Giao Bon Bồi thường, ho trợ và tái
định cư chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra
thành phổ, UBND xă Gành Dầu. UBND xã Cửa Cạn và UBND phường Án
Thới và các đơn vị Ịỉên quan tiến hành xâv dựng kế hoạch chi tiết đối với tùng
dự ủn, tÙTĩg phần việc, trong đỏ nêu rô cơ quan phụ trách vờ thời gian thực
hiện cụ thể gửi về ƯBND thành phổ trước ngày ỉ 5/6/2022 "

Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã chủ trì, phối hợp với Phòng Tài
nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, UBND xà Gảnh Dầu, ƯBND xă
Cửa Cạn và ƯBND phường An Thới và các đơn vỊ Hên quan tiến hành xây
dựng kế hoạch chi tiết đối với từng dự án do Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc
và các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Sungroup làm chủ đầu tư trên địa
bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (10phụ lục đính kèm).

Ban Bồi thường, hồ trợ và tái định cư báo cáo Lãnh đạo ƯBND thành phố
Phú Quốc xem xét, quyết định./.
Noi nhận: y\ữ TRƯỎTVG BAN
- Như kính gửi;
- Lănli đạo Ban;

Phó Trưởng Ban
rô íto đạc;
Lưu: vi

Trần Thanh Huyềa



liB.M) TIỈẢMI PHỐ PIIỦ ỌUỐC
BAN BÒI I nUỜNG llở TKỢ VÀ

TÁI DINH CU'

Phụ lục 01

CỘNC HÒA ,\Ã HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậ|) - Tự clo - Hạnh Phúc

Phú Quổc. ngày ílìángẨo nãm 2022

KẺ nOẠCH CÔNG \aẸC BÔI TliưỜNG, líỏ TRỢ, TÁI ĐỊNH cu CÔNG TRÌNll DựẢN
KIILỈIIỎN lỉỢl' TllltơNG MẠI, DỊCH vụ BÃI DÁT DÒ

Chủ dầu tư; Công ty TNHỈI Mặt Trời Phú Quốc
Diện lích: 83,45ha
Dịa chỉ: Phirờng An Thói, thành phố Phú Quấc, tình Kiên Giang.
Dơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ (liuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

sn Ciai đoện Đom vị chù trì Đarn vị kết hợp thực hiện Sỗ ngày
tliụt hiện

Thòri gian bắt dầu Thừi gian hoàn
thảnh

I
Kc hoạch Ihu hồi đất và
Thông báo (hu hồi dầl

1
Ban bồi thưởng, hỗ ượ và lái clịnh cư ra văn
bản thu tNỈP thông tin

Ban bồi thưởng, liỗ trợ
và tái định cư Hoàn thành

2 Tliu Ihộp ứiông im Người sử dụng đấi Dan bồí thirỏrng, hẫ ượ
vả tái dịnh cư

Tmng lâm Kỹ thuật TN «fe MT; Qií
nhánh vãn phòng dẫiig ký dầt đaỉ; ƯBND
phưởiig An Thới, Công An phường An
Thới; Chủ dầu tu

30 20/5/2022 30/6/2022

3
Chi nhánh vủn phòng đủng ký đấl dai thu
Ihập hồ sợ giấy chủng nhận, trích lục

Chi niiảnh vãn phòng
đăng ký dấl dai TP

Chi nỉiảnh văn phòng dăng ký dất đai tinh
(dối với các irưòng hợp tinh cẩp mới,
lioặc tách ữiữa mà bên tinh kỷ, VPĐK TP
chưa lưu).

Hoản thàỉih

4
Đon vị tư vẩn ra ưich do, bản đồ rãi Uma ban
hảnli thông bảo thu hổi dất

Tning tâm kỹ tliuật lải
nguyên môt trưởng
Tình.

Ban bồi thường, chủ đầu tư. 21 10/6/2022 30/6/2022

5

Chuyển hồ sơ đén Ban Bồi thưởng, hỗ ư-ợ vả
tái dịnh cư dể rả soát lại vả trinh Phỏng Tài
Nguyên và Môi ưưòmg

Thing tâm kỹ thuật tài
nguỵcn môi ưưởng
TĨnh.

Ban bồi thường. Iiẫ trợ và tái djnh cư;
Chũ dầu tư 5 04/7/2022 08/7/2022

6
Chiợền hồ sòr dến Phồng Tải nguyên vá Mổi
trường

Đan bồi thường, hỗ ượ
vả tái định cư

Phòng Tâi nguyên và Môi trưỉmg; Chủ
dầu tư

1 12/7/2022 12/7/2022

7
Kicin tra hồ sơ ban liảnii ihỏng báo thu hồi
dầ

Phòng TNMT Ban bồi ưìuởng, chủ dầu iư. 9 13/7/2022 21/7/2022

8 Trình hổ sơ ƯBND Ihảnh phổ Phòng TNMT Chuyên viên UBND TP; Ban bồi thường,
chù dầu tu. 1 22/7/2022 22/7/2022

9
Ký ban hảnh kẻ hoạch Uiu hồi đất vả thông
báo ll)u hổi dấl

UBNDTP
Phộng TNMT TP, BBT; Chuyên viên
UBND TP

5 25/7/2022 29/7/2022

10 Họp dân công bổ kể hoạch diu hổi đất Ban bổi thưởng, hỗ trợ
vả tải địiưi cư

UBND phườiig An Thỏi; Chú dầu tư 4 01/8/2022 03/8/2022

11 Gửi Ihông bão dìu hồi đất Ban bổi thưởiỉg, hỗ trợ
vả tải dinh cư

UBND phường An Thớl; Phòng TNMT;
Chủ dầu lư 5 01/8/2022 05/8/2022



STT (ìiai doạii Dirn vị chiì trì Dơn vị kct liụp thực liiện Số ngàv
(hực hiện

'ì ìhVì gian bắt (lầu Thùi ^ian hoàn
(hành

12
Niẽiĩi yết cõng khai vả diông bão trên phưong
tiện tliông tin dại chúng ihông bảo thu hni dất

Ban bổi Uiường, hỗ ượ
và tái dịnh cư UBND phường An Thớt; Chủ diHi lư 5 01/8/2022 05/8/2022

13
Đo dạc thực địa kiểm kê vể đất đai, cây írổiìg
vả vật kiến trủc

Trung tâm kỹ tliuật
TNMT

B:in bồi ttiưởiig hổ Irợ và tái dịnli cư,
ƯBND phường An niới; Chủ dầu tư 48 08/8/2022 07/12/2022

iỉ Do dạc kiểiTi kê
14 Hoàn thiện biên bủn do đạc kiểm kề Trung tâm kỹ ưiuật

TNMT tinh
Ban bổi ihirởng, hỗ ượ vả tái định cư;
Chủ đầu tư 10 08/12/2022 21/12/2022

15 Tổng hợp sổ liệu do dạc, kicm kê Trung (âin kỹ ưiuậl
TNMT tinli

Ban bồi Unrỏfng, hỗ ượ vả lái định cư;
Chủ dầu tư 16 22/12/2022 12/01/2023

16
Ra văn bản hỏi cơ quan chuyên môn về đẩl
rừns, xử lý vi phạm hành chinh (nếu có)

Ban bồi thirờng, hồ ượ
vả tải djnh cư

UBND phuỏnig An Ihới; Chủ dầu tir 6 13/01/2023 20/01/2023

17 Chuyển hổ sơ dể nghị ban hành giá đất UBNDTP
Ban bổỉ thường, hỗ ượ vả tái djnh cư;
Chủ đầu tư 5 30/01/2023 03/2/2023

III
Giá đất bổi thvừng 18 Khảo sál giả dẩt SỞTNMTtlnh

Ban bổi thưởng hỗ irợ và tái dịnli cư,
Đcm vị tư vẩn gìả, CN VPĐK ĐĐ 30 06/2/2023 17/3/2023

19 Hộp giá dất Hội dồng thám dịnh giá
của tình

Phòng Tài chinh, Phòng TNMT", Baii bồi
ưniờng, hồ trợ vả tái định cư; Sở TNMT
lỉnh

15 20/3/2023 7/4/2023

20 Ký ban hành giá đất UBNDlỉnh Sở TNMT linh 5 10/4/2023 14/4/2023

21

ỉlọàn chinh bảng chi tiết vả chuyển iiổ sơ
Uiẩm đinh ngoại nghiệp Phòng Tài nguyỄn và
Môi trưònK

Ban bồi thưởng, hỗ ừợ
và tái định cư

Trung tâm kỹ ứíuật TNMT 1 13/01/2023 13/01/2023

IV Thầm định ngoại nghiệp 22 Kiểni ừa thực địa ngoại nghiệp
Hội đông Thầm dinh
ngoại ngliiệp Phưonng án
bổi thưỞRg

Trung tâm Kỹ thuật TMNT; Chù dầu tư 15 30/01/2023 17/02/2023

23 Ra biỄn bản Ihảni dịnh ngoại ngliiệp
Hội dổng Thẩtn dịnh
ngoại nghiệp Phương án
bồi thường

Taing tăm Kỷ thụật TMNT; Chủ đẩu tư 1 20/2/2023 20/2/2023

24 Phỉcu iấy ỷ kicn dán cư nguồn gẩc đất UBND phưòng An Thới Chù dâu tư 14 21/02/2023 10/3/2023

25
Phiếu tíìu Ihặp thồng tin iđiuyển dồi nghẻ, tải
địnli cư, vả các chinh sách hỗ ượ khác UBNTD phưcnigAnThới Ban bồi Uiưởng, hỗ trợ và tái định cư;

Chủ dầu lư 14 21/02/2023 10/3/2023

V Xét duyệt cấp xã 26
Họp xét duyệt nguổn gốc đất vả các chính
sách cho hộ dân

Hội đổng Tư vấn đất đai
UBND phưàrng An Tliới

Ban bổi thường, hỗ trợ và tái dịnh cư;
Trung lâm Kỹ thuật TMNT; Viiờn QG,
Htit Kiểm Lâm; Chủ dầu tư

7 13/3/2023 21/3/2023

27
Ra biên bản xét duyệt, phiếu xác nhận nguổn
gắcđắt UBND phường An Thởi Ban tliưởiig, hỗ ượ vả tái dịnh cu;

Chủ dầu tư
7 22/3/2023 30/3/2023

28 Niêm yểt hồ sơ xét duyệt UBND phường An Tlỉới
Ban bổi timờng, hồ (rợ vả tái dinh cư;
Chu dầu tư 10 31/3/2023 09/4/2023

VI Phvomg án (lự thâo
29

Ra phương án dự thảo, hồ sơ diì liếl tửng hộ
dân

Trung (âm kỹ tliuậỉ
TNMT

Ban bổi thưởng, hồ irợ vả tái dịnh cư;
Chủ đầu tư 10 17/4/2023 28/4/2023

30 Niêm yết phương án dự Ihảo Ban bổi thuờng, h§ trợ
vả tải dịnh cư

UBND phường An Thởi 20 02/5/2023 26/5/2023



S'n Giai (loạn Dơn vị chủ trì Don vị kcí hựp Ihực hiện
Số ngàv

Ihực hiện
rhời gian bắt dầu Th(rí gian hoãn

Ihâtih

31 Họp dản lằv ý kicn vc phưtmg án dự thào lỉiui bồi tíiirửng, hỗ trụ
và tái djnh cư

UBND phường An Thởi, Uỷ bim Mặl
trận tổ quổc phường An 'i'hới. 20 02/5/2023 26/5/2023

Phircmg án dụ- thãu 32 Đổi thoại hộ dân không đồng ý

Hội dồng bổi Ihưỡiig,
hoặc người dược chủ
I(ch hội đồng bồi thiiỡng
phân công ưiam dự.

Ban bổi thirởng, hỗ ượ và tái dịnh cư;
UBND phường An "niởi, Uỷ baii Mặt
irận tổ quốc piurỡng An Tliởi, và các
doản ứiể.

20 02/5/2023 26/5/2023

33 Tổng hợp số liệu và kẻt quà dối Uioại Ban bồi thiícmg, hỗ trợ
và tái dịnh cu

UBND phường An Thới; Trung tâm kỹ
Ihuậl TNMT

1 29/5/2023 29/5/2023

34
Tổng hợp số liệu phương ản bảo cáo Hội
đỗhg bồi ihưỏnig

Ban bổi thường, hỗ ừợ
vảtáidinhcư

Trung tâm kỹ ữiuật TNMT 1 30/5/2023 30/5/2023

35
Hốản thảnh phưong án trình Phỏng Tài
n^yỗn và MôrtrườnR tliầm dịnh

Ban bồi thường, itẫ trợ
vảtáidịnhcư

Tning tSm kỷ thuậtTNMT I 31/5/2023 31/5/2023

VII Thẩm dịnh phương án 36 Phòng TN vả Môi (rường thẩm dịnh Phòng TNMT TP
Boh bồi ưiường, hẫ trợ vả tái định cư;
TninR tâm thuật TNMT

5 01/6/2023 07/6/2023

37 Họp ưiẩm định phuong ản
Mội đồng Ihẫin dịnh
phuơng án bồi thượng,
hẫ ượ và tai dịnh cu

Trung tâm kỹ thuật TNMT; Chủ đầu lư 10 08/6/2023 20/6/2023

38 Ra biên bản thâm định phưang ản Phòng TNMTTP 3 21/6/2023 23/6/2023

39
Tổng hợp sổ liệu, bảo cảo Hội dổitg bổi
thưòng xét duyệt

Đan bồí thưởng, hỗ ượ
và tải định cư

Phòng TNMT, Tnmg tâm kỹ thuật
TNMT

1 26/6/2023 26/6/2Õ23

VIll Xét duyệt cấp huyẬn ,  40
Hộp hội đồng bồi ihường xét duyệt chuyển
đổi nghề, tái dịnh cư và xử lý vuởng tnảc sau
thẩm dinh

Hội đồng tíiẩin dịnh
phưoiig án bôi thường,
hồ ượ và tái dịnlt cư

Trung tâm kỷ Ihiiậl TNMT 3 27/6/2023 29/6/2023

41 Ra Biẽn bản xét duvệt, thông bảo kết luộn VP UBNDTP
Thư ký cuộc họp; Ban bổi tìiưởng, hỗ irợ
vả tái dỊnh cư

1 30/6/2023
Ĩí7i

30/6/2023

42

Hoàn chính phương án ưinh phê duyệt và
trích đo ban hành quyết định thu hồi đắt
chuyến Phỏi« Tài nguyỄa và Môi trường

Ban bổi thường, hỗ ượ
vả tái dịnl) cư

Tning tâm kỳ Ihuật TNMT 5 03/7/2023 07/7/2023 'ĩ ị
't' >
'ữ

43
Kiềm ưa hổ sơ phê duyệt, dự thảo quyét định
thu hổi đất

Phỏng TNMT
Ban bổi ưnrờng, hồ ượ vả tái dịnh cư;
Trung tâm kỹ thuật TNMT

7 10/7/2023 \wam

IX Phê duyệt phiroriig án
44

Trinh ỰBND thành phô phê duyệt phương án
và ban hành quyểi đinh Om hổi đất

PhỏngTNMT
Ban bồi thường, h§ ượ và tải định cư;
Chuyên viên UBND TP

l 19/7/2023
»*;

19/7/2023

45
Ký phê duyệt phương ản và ban hành quyêt
dịnh thu hổi đất UBND TP

Phỏng TNMT, Ban bổi Ihựờng, hỗ trợ và
lải định cư; Chuyên viên UBND TP

7 19/7/2023 28/7/2023

46 Niêm yết quyểt định và plmơng ản phê duyệl Ban bồi Ihưởng, hỗ trợ
và tái định cư

UBND pliưòng An Tliói, Phòng TNMT 5 31/7/2023 4/8/2023

47
Dự thảo quyét địnli bồi thường, bảng chi tiét
tmg hộ dấn

Ban bổi thưởng, hỗ irợ
và tái dịnh cư

Chủ đầu lư 3 31/7/2023 2/8/2023

X Quyết dỊnli bồi thưòmg 4S
Trinh ƯBND Uiành phổ ban hành Quyết dịnh
bổi thường

Ban bổi thưũng, hẫ ượ
vã tái định cư

Chuyên viên UBND TP 1 03/8/2023 03/8/2023

49
Ký Quyểt định bồi thưởng, hỗ trợ và tái định
cư

UBNDTP
Ban bổi Ihường, hồ ứợ vả tái dịnh cu:
Chuyên viên ƯBND TP

1 04/8/2023 04/8/2023



sir (iiai iloạn l)(»n vị chù tri Dơn vị kết ĩit/p thực liiậi Sổ ngàv
(liực hiện

Thòi gÌHii bắl điui Thời gian hoàn
Ihành

50 lỉan liâiili kế lioịich chi ưà tiền bổi ihường UI3ND TP lỉan bồi ihưòng, hỗ trợ và tãi định cư 1 07/8/2023 07/8/2023

51

'rrién khai Ọiiyct định thu hổi dẩt, quyết dịnh
bồi ihirờng cho tửng tổ cliủc, hộ I»ia dinli và
Niêm yết quyết định

U13NL) phưímg An niới
Ran bôí thường, hỗ trợ vá tái dịnh cư;
"1 rimg tâiii Kỹ thuật TNM T; Phòng
TNMI'

5 07/8/2023 11/8/2023

XI Chi trả liền bồi thirờng
52 Clii trã tiền bồi IhưìTng vả bàn giao dất Ban bổi thường, hỗ trợ

vả tái dịnh cư

ULìND phường An Thởi, Phỏng Tài
chinh Kế hoạch; Phòng TNMT; Chủ đẩu
(ư

20 11/8/2023 31/8/2023

53 Báo cáo bàn giao dất ƯBND TP
B;ui bồi thưỉmg, hỗ frợ và tái địnJ» cư;
Trung tâni Kỹ Ihuật TNMT; Phòng
TNMT; Oiủ dầu tư

30 09/2023

54
Chỉ trà lìển bồi thirỡng lần 2 đối với các hộ
mời lần ] không dcn

Ban bổi (hườiig, hổ trợ
và tái định cư

UBND phường AnThới, Phòng Tải
chíiih Kể hoạch; Phòng TNMT; Chú đẩu
lư

Tổniĩ 327

Nai nhận:
- Chủ tĩch HĐBT thành phổ;
- Phỏng Tài nguyên - Môi ttuòmg;
- LĐ. Ban Bồi thựòng, HT&TĐC;
- ƯBND phuỊmg An Tliới;
- Đom vi lự vấn;
- Chủ đầu tư;
-Lưu, VT.

/CTtrựởngbanCỉM'
Phó Trưởng Ban

Trần Thanh Huyền



UIÌND THÀNM ĨMỈÓ PHÚ QUÓC
BAN BÒI THƯỞNG HỎ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH

Cư

Phụ lục 02

CỢiNG HOA XA MỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phủ Quốc, ngày -ãẨ. tháng G năm 2022

KÉ HOẠCH CÔNG VIỆC BÒI THƯỜNG, HỎ TRỢ, TẢI DỊNH cư CÒNG TRÌN II Dự ÁN KHU ĐÔ THỊ AN THÓI

Chủ đầu tư: Công ty cỗ phần Phát triển Đô thị Phú Quốc
Diện tích; Khu TĐC 23,87ha
Địa chĩ: PhưÒTig An Thới, Ihành phố Phú Quốc, tĩnh Kiên Giang.
Đoti vị tư vẩn: Trung tâm Kỹ thuât Tài nguyên và Môi trưòrng tỉnh Kiên Giang

STT Giai đoạn Đơn v| chỏ trì Đoìi vị kết hợp thực hỉẹn Sổ ngày
thụic hiện

Thồi gian bắt
đầu

Thôi giah
hoàn thành

I
Kc hoạch thu hồi đất và
Thông báo thu hồi đất

1
Ban bổi thường, hỗ trợ và tái định cư
ra vẳn bẳn thu thập thông tin

Ban bôi thường, hô trợ
và tái đinh cư

2
Thu thập thông tin Người sử dụng
đẩt

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Tmng tâm Kỹ Ihuật TN & MT; Chi
nhánh vãn phòng đăng ký đất đai;
ƯBND phưòng An Thới, Công An
phường An Thói; Chủ đầu tư ầ

s»r

3

Chi nhánh văn phòng đăng Ity đất đai
thu thập hồ sơ giấy chửng nhận, ưích
ỉục

Chỉ nhánh văn phòng
đăng ký đất đai TP

Chi nhánh văn phòng đãng ký dát
dai tỉnh (đối với các ỉnicmg hợp tình
cấp mói, hoặc tách thừa mà bên tỉnh
1^, VPĐK TP chưa lưu).

l(v%
4

Đom vị tư vấn ra trích do, bản đồ râi
thửa ban hành thông báo thu hồi đất

Trung tâm kỹ thuật tài
nguyên môi trường
Tinií.

Đan bồi thường, chủ đầu tư. 5 20/6/2022 24/6/2022

5

Chuyển hồ sơ đến Ban Bồí thường,
hỗ trợ và tái định cư để rà soát lại và
trình Phòng Tài Nguyên và Môi
trường

Trung tâm kỹ thuật tàĩ
nguyên môi trường
Tình.

Ban bồi thường, hỗ trợ và tậí định
cư; Chù đầu tư 3 27/6/2022 29/6/2022

6
Chuyển hồ sơ đển Phòng Tài nguyên
và Môí trường

Ban bồi thưòmg, hỗ trợ
và táỉ định cư

Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Chủ đầu tư 2 30/6/2022 01/7/2022

7
Kỉểm tra hổ sơ ban hành thông báo
thu hồi đất

Phòng TNMT Ban bồi thường, chủ đầu tư. 9 4/7/2022 14/7/2022

8 Trình hồ sơ UBND thành phổ Phòng TNMT
Chuyên viên UBND TP; Ban bôi
thường, chủ đầu tư. 6 15/7/2022 22/7/2022

9
Ký ban hành kể hoặch thu hồi đẩt và
thông bảo thu hồi đất

ƯBND TP
Phòng TNMTTP, BBT; Chuyên
viên UBNDTP

2 25/7/2022 lennữii

10
Họp dân công bố kể hoạch thu hồi
đất

Ban bôi thường, hô trợ
và tái đinh cư

ƯBND phường An Thởi; Chù đầu tư 2 27/7/2022 28/7/2022

Mỗ TR'
TÁ! OịN



SIT Giai đoan l)o'n vi chù (rì Don vị kết họ'p thục hiện Số ngày
thưc hiên

Thòi gian bắ(
đầu

Thòi gian
hoàn thành

1 1 Gửi thông báo thu hồi dất Ban bôi thường, hô trợ
và lái định cư

UBND phường An Thái; Phòng
TNMT; Cliủ dầu tư 4 29/7/2022 3/8/2022

12

Niêm yết công khai và (hông báo
trên phương tiện thông lin đại chúng
thông báo thu hồi dất

Ban bồi thưcmg, hỗ trạ
và tái định cư

UBND phường An Thới; Chù đầu tư 7 4/8/2022 12/8/2022

13
Đo đạc thực địa kiểm kê về đất đai,
Cây trồng và vật kiến trúc

Trung tâm kỹ thuật
TNMT

Ban bổi thường hỗ trợ và tái định cư,
UBND phường An Thới; Chủ đầu tư

15 15/8/2022 5/9/2022

II Đo dạc kiểm kc
14 Hoàn thiện biên bản đo dạc kiểm kê Trung tâm kỹ thuật

TNMT tỉnh

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Chủ đầu tư

15 Tổng họp sổ liệu đo đạc, kiểm kê Trung tầm kỹ thuật
TNMT tinh

Ban bồi thường, hỗ trợ và tải định
cư; Chù đầu tư 4 6/9/2022 9/9/2022

16

Ra văn bản hỏi cơ quan chuyên môn
về đất rừng, xử lý vĩ phạm hành
chính (nếu có)

Ban bồi thường, hễ trợ
và tái định cư ƯBND phường An thới; Chù đầu tư 5 12/9/2022 16/9/2022

17
Chuyển hồ sơ đề nghị ban hành giá
đấỉ

UBNDTP
Ban bồi thường, hồ trợ và tái định
cư; Chủ dầu tư 5 19/9/2022 23/9/2022

111
Giá dất bồi (hirờng

IS Khảo sát gíá đất Sờ TNMT tĩnh

Ban bồi thường, hỗ ượ và lái định
cư, Đom vị tư vẩn giá, CN VPĐK
ĐĐ

10 26/9/2022 7/10/2022

19 Họp giá dất Hội đồng thẩni định giá
của tỉnh

Phòng Tài chính, Phòng TNMT;
Ban bồi thườiìg, hỗ trợ và lái định
cư;SỜTNMTtinh

2 10/10/2022 11/10/2022

20 Kỷ ban hành giá dất UBNDtỉnh Sờ TNMT tỉnh 1 12/10/2022 12/10/2022

21

Hoàn chinh bảng chi tiết và chuyển
hồ sơ thẩm định ngoại nghiệp Phòng
Tài nguyên và Môi trường

Ban bồỉ thưởng, hỗ trợ
và tải định cư Trung tâm kỹ thuật TNMT 7 13/10/2022 21/10/2022

IV Thẩm định ngoại nghĩệp
22 Kiểm tra tíìực dịa ngoại nghiệp

Hội đồng Thẩm định
ngoại nghĩệp Phưcmg án
bồi thường

Trung tâm Kỹ thuật TMNT; Chủ đầu
tư

5 24/10/2022 28/10/2022

23 Ra biên bàn thẩm định ngoại nghiệp
Hội đồng Thẩm định
ngoại nghiệp Phương án
bồi thường

Trung tâm Kỹ thuật TMNT; Chủ đầu
tư

4 31/10/2022 3/11/2022

24
Phỉcu lẩy ý kiến dăn cư nguồn gốc
đất

ƯBND phường An Thới Chù đầu tư

V Xct duyệt cấp xã
25

Phiếu thu thập thông tín chuyển đổi
nghề, tái định cư, và các chính sách
hỗ trợ khác

UBND phường An Thởi Ban bồi thường, hỗ trợ và lái định
cư; Chủ đầu tư

5 7/11/2022 11/11/2022

26
Họp xét duyệl nguồn gổc đất và các
chính sách cho hộ dân

Hộí đồng Tư vấn đất
đai ƯBND phường An
Tliới

Ban bồi thường, hỗ trợ và tải định
cư: Trung tâm Kỹ thuật TMNT;
Vườn ỌG, Hạt Kiểm I.âm; Cluì đầu
tư

5 14/11/2022 18/11/2022



STT Ciỉii đoạn Đo"ii vị cluì trì Dơn vị kếl liọ'p thực hiện Số ngày
thirc hicii

Thòi gian hã(
dâu

Thòi gian
hoàii (hành

27
Ra biên bàn xét duyệl, phiêu xác
nhận nguồn gổc đấi

UBND phường An Thới
Í3an bôi thường, hô trợ và tái định
cư; Chủ đẩu tư 5 21/1 1/2022 25/1 1/2022

28 Niêm yết hồ sơ xét đuyệt UBND phường An Thới
Ban bồi thưỜJig, hỗ trợ và tái định
cư; Chù dầu tư 5 28/1 1/2022 2/12/2022

VI Phu-ơng án dự thảo

29
Ra phương án dự thào, hồ sơ chỉ tiết
từng hộ dân

Trung tâm kỹ thuật
TNMT

Đan bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Chủ đầu tư 5 5/12/2022 9/12/2022

30 Niêm yết phương án dự thảo Ban bồi ửiường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới 5 12/12/2022 16/12/2022

31
Họp dân lẩy ỷ kiến về phương ảit dự
thảo

Ban bôi tliưcmg, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới, Uỷ ban
Mặt trận tổ quốc phường An Thới. 4 19/12/2022 22/12/2022

32 Đổi thdại hộ dân không đồng ý

Hội đông bôi thưòmg,
hoặc người được chủ
tịch hội đồng bồi
thưòmg phân công thatti
dự.

Ban bồi thưởng, hỗ trợ và tái định
cư; ƯBND phường An Thởi, Uỳ ban
Mặt Irận tổ quốc phường An Thới,
và các đoàn thể.

3 26/12/2022 28/12/2022

33 Tổng họfp số liệu và kết quả đối thoại Ban bồi thường, hỗ trợ
và táí đinh cư

ƯBND phượng An Thới; Trung tâm
kỹ thuật TNMT

2 29/12/2022 30/12/2022

VII Thẩm định phưorng án

34
Tổng hợp sổ liệu phương ản báo cáo
Hội đồng bồi thưòmg

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâni kỹ thuật TNMT 4 3/1/2023 6/1/ÌS^Ỉ^

35
Hoàn thành phương án trình Phòng
Tài nguyên và Môĩ trường thẩm định

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT 5 9/1/2023

36 Phòng TN và Môi trường thẩm định Phòng TNMT TP
Ban bồi thường, hỗ trợ và táỉ định
cư; Trung tâm kỹ thuật TNMT

2 2/2/2023 3/2/2tóỉ / J
.■stíÕVr

37 Họp thẩm định phương án
Hội đồng thẩm định
phưcmg án bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT; Chủ đầu
tư

5 6/2/2023 10/2/2^»

38 Ra biên bàn thẩm định phương án Phòng TNMTTP 2 13/2/2023 14/2/2023

VIĨl Xét duyệt cấp huyện

39
Tổng hợp sổ ỉĩệu, báo cảo Hội đồng
bồi thường xẻt duyệt

Ban bồi ửiường, hồ trợ
và tái đỉnh cư

Phòng TNMT, Trung tâm kỹ thuật
TNMT

3 15/2/2023 17/2/2023

40

Họp hội đồng bồi thường xét duyệt
chuyển đổi nghề, tál định cư và xử lý
vuứng mẳc sau thẩm định

Hội đồng thẩm định
phương án bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT 5 20/2/2023 24/2/2023

41
Ra Biên bản xét duyệt, thông báo kết
luận

VP ƯBND TP
Thư ký cuộc họp; Ban bồi thường,
hỗ trơ và tái đinh cư

3 27/2/2023 1/3/2023

IX Phê duvệt phương án

42

Hoàn chỉnh phương án trinh phê
duyệt và trích đo ban hành quyết
định thu hồi đất chuyển Phỏng Tài
nguyên và Môi trưòmÉỉ

Ban bồi thưòmg, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm kỹ thuật TNMT 7 2/3/2023 10/3/2023

43
Kiễm tra hồ sơ phê duyệt, dự thâo
quyết định thu hồi đất Phòng TNMT

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Trung tâm kỳ thuật TNMT 5 13/3/2023 17/3/2023

44

Trình UBND thành phô phê duyệt
phương án và ban hành quvếl định
tlni hồi đất

Phòng TNMT
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Chuyên viên UBND TP 3 20/3/2023 22/3/2023



srr Ciỉũ (loan l)o"ti vi chù Irì Do"n vi kết họ*p tlurc hiện Sổ nỊiíiy
thirc hiên

Thòi giaii bắt
dầu

riuVi gian
hoàn thành

45
Ký phê dnvệl phương án và ban hành
quyếi dịnh thu hồi đất UBND TP

Phòng 'ITvIMT, Ban btSi thường, hồ
trợ và tái định cư; Chuyên viên
UBND TP

2 23/3/2023 24/3/2023

46
Niêm yéi quyết định và phương án
phê duyệt

íìan bồi thường, hỗ (rợ
và tái định cư

UBND phường An Tltới, Phòng
TNMT

5 27/3/2023 31/3/2023

47
Dự thảo quyết định bồi thường, bảng
chi tiết từng hộ dân

Ban bôi thưòmg, hô trợ
và tái định cư

Chủ đầu tư 3 3/4/2023 5/4/2023

X Quyết định bồi thường 48
Trình UBND thành phổ ban hành
Quyết định bồi thường

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tảl định cư Chuyên viên UBND TP 2 6/4/2023 7/4/2023

49
Ký Ọuyểt định bồi thường, hỗ trợ và
tái đính cư

UBNDTP
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Chuyến viên UBND TP 2 10/4/2023 11/4/2023

50
Ban hành kế hoạch chi trả tiền bồi
thường

UBNDTP Ban bồi thường, hỗ trợ và tái dịnh cư 3 12/4/2023 14/4/2023

51

Trỉển khai Quyểt định thu hồi đất,
quyết định bồi thường cho từng tể
chức, hộ gia đình và Niêm yết quyết
định

UBND phường An Thói
Ban bổi thường, hỗ trợ và tái định
cư; Trung tâm Kỹ thuật TNMT;
Phòng TNMT

3 17/4/2023 19/4/2023

XI Chì trả tiền bồi thưòìig 52
Chĩ trả tiền bồi thường và bàn giao
dẩt

Ban bồi thường, hỗ trợ
vả tái định cư

ƯBND phưòng An Thởi, Phóhg Tài
chính Kẻ hoạch; Phòng TNMT; Chủ
đầu tư

3 20/4/2023 24/4/2023

53 Báo cáo bàn giao dất UBND TP

Ban bồi thưởng, hỗ trợ và lái định
cư; Trung tâm Kỹ thuật TNMT;
Phònx TNMT; Chủ đẩu tư

9 25/4/2023 10/5/2023

54
Chỉ trà tiền bồi thưởng lần 2 đổi với
các hộ mời lần 1 không dến

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới, Phòng Tài
chỉnh Kể hoạch; Phòng TNMT; Chủ
đầu tư

Tổng 213

Nơi nhăn:
- Chù tich HĐBT thành phổ;
- Phòng Tài nguyên - Mỏi trường;
- LĐ, Ban Bồi thường, HT&TĐC;
- UBND phường An Thới;
- Đơn vị tư van:
- Chủ đầu tư;
-Lưu, VT.

^(T tRUỜNG

^óTn^g Ban

HANH

Trần Thanh Huyền



UIÌND THÀNH PMÓ PHÚ QUÓC

BAN BÒI THƯỜNG HỎ TRỢ VÀ TÁI
ĐINH CU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

J  Phủ Quổc, ngày,^íhảngJo năm 2022
KÉ HOẠCH CÔNG VIỆC BÒI THƯỜNG, HỎ TRỢ, TẢÍ ĐỊNH cu'CÔNG TRÌNH Dự ÁN KHƯ PHỨC HỢP BÃI SAO (Lồ 6)

Chii đầu tư: Công ty cỗ phần Đầu tư Biển đẹp Phủ Quổc
Diện tích: 36,8ha
Địa chỉ: Phường An Thỏi, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đon vỉ tư vấn: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kỉcn Giang

Giai đoạn Đoti vị chủ trì Đon vị kết hợp thực hiện Thời gian hoàn
thảnh

Kế hoạch thu hồi dất và
Thông báo thu hềỉ đất

Ban bôi thường, hộ trợ và tái định cư
ra văn bân thu thập thỏng lin

Ban bôi thường, hô trợ
và tái dịnh cư

Thu thập thông tin Người sử dụng
đất

Ban bồi thưòmg, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Chi nhánh văn phòng đăng ký đấl
đai; UBND phường An Thới, Công An
phường An Thái; Chủ dầu tư

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất
đai thu thập hồ sơ giấy chứng nhận,
trích lục

Chi nhánh văn phòng
đăng ký đất đai TP

Chỉ nhánh văn phòng đăng ký đất đai tỉnh
(đôi với các trường hợp tỉnh cấp mới, hoặc
tách thửa mà bên tỉnh ký, VPĐK TP chưa
iưu).

Đơn vị lư vấn ra trích đo, bản đồ rải
thửa ban hành thông báo thu hồi đất

Trung tâm phát triển
quỹ đất tinh Kiên Giang Ban bồi thưômg, chủ đầu tư.

rrrChuyên hô sơ đên Ban Bối thường,
hỗ trợ và tái định cư để rà soát lại và
trình Phòng Tải Nguyên và Môi
trưòmg

Tnmg tâm phát triển
quỳ đẩt tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chủ
dầu tư

Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên
và Mỏi trường

Baii bôi thường, hô Irợ
và tái d|nh cư

Phòng Tài nguyên và Môi Irưòmg; Chủ đâu
tư

Kiêm tra hồ sơ ban hành thông báo
thu hồi đất

Phòng TNMT Ban bồi thường, chủ đầu tư.

Trình hồ sơ UBND thành phố Phòng TNMT
Chuyên viên UBND TP; Ban bôĩ thường,
chủ đầu tư.

Ký ban hàiih kế hoạch thu hôi đât và
thòng báo thu hồi dắt UBND TP

Phòng TNMT TP, BBT: Chuyên viên
UBND TP

Hoàn thành

bỐtTHUÒi
hqtrỢ



Giai đoạn Đơn vị chủ (rì Đơn vị kết hợp tliực hiện Thòi gian hoàn
tliành

10
Họp dân còng bổ kế hoạch thu hồi
đất

Ban bồi thiròmg, hỗ trợ
và tái định cư UBND phường An Thớỉ; Chù đầu tư

Hoàn Ihànlì
1 ) Gửi thông báo thu hồi đấl Ban bồi thường, hỗ trợ

và tái dinh cư
UBND pliường An Thới; Phòng TNMT;
Chù đầu tư

12

Niêm yết công khai và thông báo
trên phương tiện thông tin đại chúng
thông báo thu hồi đẩt

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phưcmg An Thới; Chủ đầu tư

II Đo đạc kìểin kê

13
Đo đạc thực địa kiểm kê về đất đai,
cây trong và vật kiến trúc

Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thưòmg hỗ trợ và tái định cir, UBND
phường An Thớỉ; Chủ đầu tư

14 Hoàn thiện biên bản đo đạc kỉem kê
Trung tâm phát trĩên
quỷ đất tĩnh Kiên Giang

Ban bôi thường, hô trợ và tái định cư; Chủ
đầu tư

15 Tồng hợp sổ liệu đo đạc, kiểm kê Trung tâm phát triên
quỹ đất tình Kiên Giang

Bạn bồi thường, hỗ trợ vả tái định cư; Chủ
đầu tư

16

Ra văn bản hỏi cơ quan chuyên môn
về đất rừng, xử lý vi phạm hành
chính (nếu có)

Ban bồi thường, hỗ frợ
và tái định cư UBND phường An thới; Chỏ đầu tư

111
Giá đấỉ bồi thường

17
Chuyển hồ sơ đề nghị ban hành giả
đất

UBND TP
Ban bồí thường, hỗ tTỢ và tái định cư; Chủ
đầu tư

Hoàn thành

]8 Khảo sát giá đất Sở TNMT tình
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Đơn
vị tư vấn giá, CN VPĐK ĐĐ

19 Họp giá đất Hộì đồng thầm định giá
của tỉnh

Phòng Tàỉ chính, Phòng TNMT; Ban bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư; Sờ TNMT tỉnh

20 Kỷ ban hành giá đất UBND tĩnh SỜTNMTtĩnh

IV Thẩm định ngoại nghiệp

21

Hoản chinh bảng chi tiết và chuyển
hồ sơ thẩm định ngoại nghiệp Phòng
Tài nguyên và Môi trường

Ban bồí thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang

Hoàn thành
22 Kiểm tra thực địa ngoại nghiệp

Hội đồng Thẩm định
ngoại nghiệp PhưOTig
án bổi thường

Trung tâm phát triển quỹ đất tĩnh Kiên
Giang; Chù đầu tư

23 Ra biên bàn thẩm định ngoại nghiệp
Hội đồng Thẩm định
ngoại nghiệp Phương
án bồi thường

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Chù đầu tư



Giai đuạn Đon vị chủ trì Đưn vị kết họ'|) íliực hiện Thời gian hoàn
thành

V Xét duyệt cấp xã

24
Phiếu lấy ý kiến dân cư nguồn gổc
đất

UBND phường An
ITiới

Chủ đầu tư Hoàn tliành

25

Phiếu thu thập thông tin chuyển đổi
nghề, tải định cư, và các chính sách
hỗ trơ khác

UBND phường An
Thới

Ban bồi thường, hồ trợ và tái định cư: Chủ
đầu tư Hoàn thànlì

26
Họp xét đuyệt nguồn gốc đất và các
chính sách cho hộ dân

Hội đồng Tư vấn đất
đai UBND phường An
Thới

Ban bồi ứiường, hỗ trợ và tái định cư; Trung
tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang;
Vườn QG, Hạt Kiểm Lâm; Chủ đầu lư

18/6/2022

27
Ra biêh bàn xét duyệt, phiếu xác
nhận nguồn gổc đất

ƯBND phưởng An
Thới

Ban bồi Ihưòmg, hỗ trợ và tái định cư; Chủ
đầu tư 20/6/2022

28 Niêm yết hồ sơ xẻt duyệt UBND phường An
Thới

Ban bồi thường, hỗ trợ và lái định cư; Chủ
đầu tư 21/6/2022

VI Phuxrng án dự thào

29
Ra phương ân dự thảo, hồ sơ chi tiết
timg hộ dân

Trung tâm phát triên
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Chủ
đầu tư 22/6/2022

30 Niêm yết phương án dự thảo Ban bồi thưèmg, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới 22/6/2022

31
Họp dân lẩy ý kiến về phương áii dự
thảo

Ban bôi thưòmg, hô trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới, ưv ban Mặt trận tổ
quốc phường An Thới. 27/6/2022

32 Đổi thoạỉ hộ dân không đồng ý

Hội đồng boỉ thườiìg,
hoặc người được chủ
tịch hội đồng bồi
thường phân công tham
dư.

Ban bồi thường, hồ ượ và tải định cư;
UBND phường An Thới, Uỷ ban Mặt ừận tổ
quốc phưòng An Thới, và các đoàn thể.

01/7/2022 Ị

33
Tổng hợp số liệu và kểt quả đổi
thoại

Ban bồi thưcmg, hồ trợ
và tái định cư

UBND phưòmg An Thới; Trung tâm phát
triền quỹ đất tỉnh Kiên Giang 5/7/20Ố

vn Thẩm định phương án

34
Tông hợp sô liệu phưcmg án bảo cáo
Hội đồng bồi thường

Ban bồỉ thường, hồ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉah Kiên
Giang 11/7/2022

35
Hoàn thành phương án trình Phòng
Tài nguyên và Môi trưòfng thẩm định

Ban bồi thường, hồ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát trĩển quỹ đất tình Kiên
Giang 12/7/2022

36 Phòng TN và Môi trưòfng thẩm định Phòng TNMTTP
Ban bôi thường, hô trợ và tái định cư; Trung
tâm phát triển quỹ đất tinh Kiên Giang 14/7/2022

37 Họp thẩm định phương án
Hội đồng thẩm định
phương án bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Chủ đầu tư 15/7/2022

38 Ra bỉcn bản thẩm định phương án Phông TNMTTP 18/7/2022



Giai đoạn Đon vi chủ (rì ỉ)o'n vị kết iiợp thực liiện ThíVi gian hoàn
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VIII Xét duyệt cấp huyện

39
Tổng hợp sổ liệu, báo cáo Hội dồng
bồi thường xét duyệl

Ban bồi thường, hồ trợ
và tái đinh cư

Pliòng TNMT, Trung lâm phát trĩển quỹ đất
tính Kiên Giang 19/7/2022

40

Họp hội đồng bồi thường xét duyệt
chuyển đổi nghề, lái định cư và xử lý
vướng mẳc sau tham định

Hội đông ihâm định
phương án bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư

Tning tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang 20/7/2022

41
Ra Biên bản xét duyệt, thông báo kêt
luận

VP UBND TP
Thư ký cuộc họp; Ban bồi thường, hỗ trợ và
tái đinh cư

20/7/2022

IX Phê duyệt phưong án

42

Hoàn chỉnh phương án trình phê
đuyệt và trích đo ban hành quyết
định thu hồi đất chuyển Phòng Tài
nguyên và Môi trưởng

Ban bồỉ thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỳ đát tỉnh Kiên
Giang 21/7/2022

43
Kiểm tra hồ sơ phê duyệt, dự thảo
quyết định thu hồi dất Phòng TNMT Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Trung

tám phát tríền quỹ đất tỉnh Kiên Giang 22/7/2022

44

Trình UBND thành phố phê duyệt
phương án vả ban hành quyết đỊnh
thu hồi đất

Phòng TNMT Ban bồi thường, hỗ trợ và táĩ định cư;
Chuyên viên UBND TP 23/7/2022

45
Ký phê duyệt phương án và ban
hành qu^ểt định thu hồi đất UBND TP

Phòng TNMT, Ban bôi thường, hô trợ và tái
định cư; Chuyên viên ƯBND TP 25/7/2022

46
Niêm yểt quyết định và phương án
phê duyệt

Ban bổi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới. Phông TNMT 25/7/2022

X Quyết định bồi thưò'ng

47
Dự thảo quyểl định bồi thường, bảng
chỉ tiết từng hộ dân

Ban bồi thường, hỗ trợ
vả tái đinh cư

Chủ đầu tư 26/7/2022

48
Trình UBND thành phổ ban hành
Quyết định bồi thưởng

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

Chuyên viên ƯBND TP 26/7/2022

49
Ký Ọuyết định bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư

ƯBND TP
Ban bôi thường, hô trợ và tái định cur,
Chuyên viên ƯBND TP 27/7/2022

XI Chi tră tiền bồi thưò*ng

50
Ban hành kế hoạch chỉ trả tiền bồi
thường

ƯBND TP Ban bồi thường, hỗ trợ và tải định cư 28/7/2022

51

Triển kliai Quyết định thu hồi đất,
quyết định bồi thường cho từng tổ
chức, hộ gia đình và Niêm yết quyết
định

UBND phường An
Thớỉ

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Trung
tấm phát triển quỹ đất tình Kiên Giang;
Phông TNMT

01/8/2022

52
Chi trả tiền bồi thường và bàn giao
đất

Ban bôi thường, hô trợ
và tái đinh cư

ƯBND phường An Thới, Phòng Tài chính
Kế hoạch; Phòng ITvlMT; Chủ đầu tư 3/8/2022

53 Báo cáo bàn giao đẩt ƯBND TP

Ban bổi thường, hỗ trợ và tải định cư; Trung
târa phát triển quỷ đất tỉnh Kiên Giang;
Phòng TNMT; Chủ đầu tư

10/8/2022
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54
Chi trà tiền bồi thường lần 2 đổi với
các hộ mời lần 1 không đen

Ban bôi ihưòmg, hô trợ
và tái đinh cư

UBND phường An Thới, Phòng Tài chính
Ke hoạch; Phòng TNMT; Chủ đầu tư

Tổng

Nơĩ nhộn:
- Chủ tịch HĐBT thành phổ;
- Phòng Tài nguyên - Môi ữường;
- LĐ. Ban Bồì thưòng, HT&TĐC;
- UBND phường An Thởi;
- Đem v| tư vấn;
- Chủ đầu tư;
-Lưu, VT.

p TRƯỞNG BAN O^TV^

RÒI THU

Trần Thanh Huyền



UBND THÀNH PHỐ PHÚ QƯÓC
BAN BÒI THƯỜNG HỎ TRỌ VÀ TÁI

ĐỊNH Cư

Phụ lục 04

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phú Quốc, ngày JlJl^tháng Q nâm 2022

KẾ HOẠCH CÔNG VTỆC BÒI THƯÒ>ỈG, HỎ TRỢ, TÁI ĐỊNH cư CÔNG TRÌNH DỤ' ÁN KHU NGHÌ DƯỠNG
CAO CẤP NGÔI SAO PHÚ QUỐC (Lồ 5)

Cliủ đầu tư: Công ty cỗ phần Đầu tư Ngôi sao Phú Quốc
Diện tích: 8,5ha
Địa chĩ: Phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Giai đoạn Đơn vị chù trì Đơn vị kết hợp thực hiện Thời gian hoàn thành

Ke hoạch thu hồi đất và
Thông báo thu hồi đất

Ban bôi thường, hô trợ và tái định cư
ra văn bản thu thập thông tin

Ban bối thường, hò trợ
và tái định cư

Thu thập thông tin Người sử dụng
đất

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỳ đất tinh Kiên
Giang; Chi nhánh văn phòng đăng ký
đất đai; ƯBND phườiig An Thới, Công
An phường An Thới; Chù đầu tư

Chì nhánh văn phòng đăng ký đất đai
thu thập hồ sơ giấy chửng nhận, trích
lục

Chi nhánh văn phòng
đăng ký đất đai TP

Chi nhánh văn phòng đăng ký đât đai
tỉnh (đối với các trường hợp tỉnh cấp
mới, hoặc tách thửa mà bên tỉnh ký,
VPĐK TP chưa lưu).

Đơn vị tư vấn ra ữích đo, bản đồ rải
thửa ban hành thông bảo thu hồi đất

Trung tâm phát triển
quỹ đất tinh Kiên Giang Ban bồi thường, CỈIÙ đầu tư.

Chuyên hô sơ đen Ban Boi thưòmg,
íiỗ trợ và tái định cư để rà soát lại và
trình Phòng Tài Nguyên và Môi
trường

Truiig tâm phát triển
quỹ đất tinh Kiên Giang

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cir;
Chù đầu tư

Chuyên hô sơ đên Phòng Tài nguyên
và Môi trường

Ban bôi thưcmg, hô trợ
và tái định cư

Pliòng Tài nguyên và Môi trirÒTig; Chủ
đầu tư

Hoàn tíiành



Giai đoạn Đo n vị ch lí tri Đoìi vị kct họT) thực hiện Thòi gian huàn thành

7
Kiêm tra hô sơ baii hành thông báo
thu hồi đất

Phòng TNMT Ban bồi thường, chủ đầu tư.

Hoàn thành

8 Trinh hồ sơ UBND thành phố Phòng 1*NMT Chuyên viên UBND TP; Ban bôi
thường, chủ đầu tư.

9
Ký ban ỉiành kế lioạch thu hồi đất và
tliòng báo thu hồi đất UBND TP

Phòng TNMT TP, BBT; Chuvêiì viên
UBND TP

10
Họp dân công bổ kể hoạch thu hồi
đất

Ban bôi thường, hô trợ
và tái đinh cư

UBND phưòmg An Thới; Chủ đầu tư

11 Gửi thông báo thu hồi đất Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

UBND phirờiig An Thới; Phòng
TNMT; Chỏ đau tư

12

Niêm yết công khai và tliông báo trẽn
phương tiện thông tỉn đại chúng
tliông báo thu hồĩ đất

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tải định cư

UBND phường An Thới; Chủ đầu tư

ỉl Đo đạc kiềm kê

13
Đo đạc Ihực địa kiểm kê về đất đai,
cây trong và vật kiến trúc

Trung tâm phát triển
quỹ đất tính Kiên Giang

Ban bồi thường Kỗ trợ và tái định cư,
ƯBND phường An Thới; Chủ đầu tư

14 Hoàn thiện biên bản đo đạc kiểm kê Trung tâm phát triển
quỳ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bôĩ thường, hô trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư

15 Tổng hợp số liệu đo đạc, kiềm kê Trung tâm phát triển
quỳ đất tinh Kiên Giang

Ban bôi thường, hô trợ và tái định cư;
Chù đầu tư 20/6/2022

16

Ra vãn bàn hỏi cơ quan chuyên môn
về đất rừng, xử lý vi phạm hành
chínli (nểu có)

Ban bồi tliường, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An tliới; Chủ đầu lư

III
Gỉá đất bồi thưòrng

17
Chuyển hồ sơ đề nghị ban hành giả
đất

UBND TP
Ban bồi ứiưòng, hỗ trợ và tái định cư;
Chù đầu tư 22/6/2022

18 Khảo sát giá dất SỜTNMTtỉnh
Ban bồi thưởng, hỗ trợ và tái định cư,
Đơn vị tư vấn giá, CN VPĐK ĐĐ

19 Họp giả đất Hội đồng thẩm định giá
của tỉnh

Phòng Tài chính, Phòng TNMT; Ban
bồi thưỡng, hỗ trợ và tải định cư; Sở
TNMTtỉnh

20 Ký ban hành giá dất ƯBND tinh Sở TNMT tinli 30/6/2022

IV Tham định ngoại ngliicp 21

Hoàn chỉnh bảng chi tiết và chuyển
hồ sơ thẩm định ngoại nghiệp Phòng
Tài nguyên và Môi trường

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang 23/6/2022
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riiẩni định ngoại nghiệp
22 Kiểm tra thực địa ngoại nghiệp

Mội đồng Tliẩni định
ngoại nghiệp Phương án
bồi thường

Trung tâm phát triển quỳ đất tỉiih Kiên
Giang; Chủ đầu tư 24/6/2022

23 Ra biên bản thẩm định ngoại nghiệp
Hội đồng Thẩm định
ngoại nglìiệp Phương án
bồi thường

Trung tâm phát triển quỳ đất tình Kiên
Giang; Chủ đầu tư 24/6/2022

V Xét duyệt cấp xã

24
Phiếu lấv ý kiến dân cư nguồn gốc
đất

ƯBND phường An Thới Chủ đầu tir 4/7/2022

25

Phiếu thu thập thông tin chuyển đổi
nghề, tái định cư, và các chính sách
hỗ trơ khác

UBND phường An Tliới
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư 5/7/2022

26
Họp xét duyệt nguồn gốc đất và các
chính sách cho hộ dân

Hội đồng Tư vẩn đất đai
UBND phường An Thới

Ban bồi thựờng, hỗ frợ và tái định cư;
Trung tâm phát triển quỳ đất tinh Kiên
Giang; Vườn QG, Hạt Kiểm Lâm; Chù
đầu tư

7/7/2022

27
Ra biên bản xét duyệt, phiếu xác
nhận nguồn gốc đất ƯBND phường An Thới Ban bôi thường, hô iTỢ và tái định cư;

Chủ đầu tư 7/7/2022 "

28 Niêm yết hồ sơ xét duyệt UBND phường An Tliới Ban bôi thường, hô trợ và tải định cư;
Chủ đầu tư 8/7/2022 '

VI Phu*o*ng án dự thảo

29
Ra phương án dự thảo, hồ sơ chi tiết
từng hộ dân

Trung tâm phát triển
quỹ đất tỉnh Kiên Giang

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Chủ đầu tư 11/7/2022 ■ • (

30 Niêm yết phương án dự thảo Ban bôi thưòmg, hô trợ
và tải định cư

ƯBND phường An Thới 11/7/2022 ^'

31
Họp dân lấy ý kiến về phương án dự
thảo

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đỉnh cư

UBND phường An Thới, Uỷ ban Mặt
trậii tổ quốc phường An Thới. 26/7/2022

32 Đổi thoại hộ dân không đồng ý

Hội đồng bồi thường,
hoặc người được chủ
tịch hội đồng bồi
thường phân công tham
dư.

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
UBND phường An Thớí, Uỷ ban Mặt
trận tổ quốc phường An Thới, và các
đoàn thể.

29/7/2022

33 Tổng hợp sổ liệu và kết quả đối tlioại Ban bồi thường, hồ tì-ợ
và tái định cư

UBND phường An Thới; Trung tâm
phát triển quỹ đất lỉnh Kiên Giang 5/8/2022

VII Thầm định phưoìig án 34
Tổng liợp số liệu phương án báo cáo
Hội đồng bồi Ihường

Ban bồi tlìirờng, hỗ trợ
và tải định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang 8/8/2022

ÍÍ5
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Thẩm đinh phưcng án

35
Hoàn ihành phương án trinh Phòng
Tài nguyên và Môi trirờng thẩm định

Ban bôi thưòng, liô trợ
vá tái đinh cư

Trung tâm phát triên quỹ đât tỉnh Kiên
Giang 12/8/2022

36 Phòng TN và Môi trường thẩm định Phòng TNMT TP
Ban bồi tliường, hỗ trợ và tái định cư;
Trung tâm phát triển quỹ đấl tĩnh Kiên
Giang

16/8/2022

37 Họp thấm định phương án
Hội đồng thẩm định
phương án bồi ihườiig,
hỗ trợ và tái định cư

Trung tâm phát Iriển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Chủ đầu tư 17/8/2022

38 Ra biên bản thẩm định phương án Phòng TNMT TP 22/8/2022

VIII Xét duyệt cấp huyện

39
Tồng hợp sổ liệu, báo cáo Hội đồng
bồi thường xét duyệt

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái đinh cư

Phòiig TNMT, Trung tâm phát trỉên quỹ
đất tỉnh Kiên Giang 24/8/2022

40

Họp hội đồng bồi Ihưòmg xét duyệt
chuyển đổi nghề, tái định cư và xử lý
vướng mắc sau thẩm định

Hội đồng thẩm định
phương án bồi thường,
liồ trợ và tái định cư

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang 29/8/2022

41
Ra Biên bản xét duyệt, thông báo kết
luân

VP UBND TP
Thư ký cuộc họp; Ban bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư 01/9/2022

IX Phê duyệt phương án

42

Hoàn chỉnh phưoniig án trình pliê
duyệt và trích đo ban hành quyết
định thu hồí đất cliuyển Phòng Tài
nguyên và Môi trưòng

Ban bồi Ihường, hỗ trợ
và tái định cư

Trung tâm phát triển quỷ đất tình Kiên
Giang 5/9/2022

43
Kiểm tra hồ sơ phê duyệt, dự thảo
quyết định thu hồi đất Phòng TNMT

Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang

9/9/2022

44

Trình ƯBND thành phô phê duyệt
phương án và ban hành quyết định
thu hồi đất

Phòng'mMT Baii bồi thườiig, hỗ trợ và tái địnỉì cư;
Chuyên viên UBND TP 9/9/2022

45
Ký phê duyệt phươiig án vả ban hầnh
quyết định thu hồi đất ƯBND TP

Phòng TNMT, Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư; Chuyên viên UBND TP 20/9/2022

46
Niêm yết quyết định và phương án
phê duyệt

Ban bồi tliưòng, hỗ trợ
và tái định cư

UBND phường An Thới, Phòng TNMT 20/9/2022
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47
Dự thảo quyết định bồi thường, bảng
chi tiết từng hộ dân

Ban bôi tlurờiig, hô trợ
và lái định cư

Chù đầu tư 21/9/2022

X Quyết ctịnli bồi tliưòng 48
Trình ƯBND thành phố ban hành
Quyết định bồi thưòrng

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái điiih cư

Chuyên viên ƯBND TP 21/9/2022

49
Ký Ọuyết định bồi thường, hỗ trợ và
tái đinh cư

UBND TP
Ban bôi thường, hô trợ và tải định cư;
Chuyên viên ƯBND TP 22/9/2022

50
Ban hành kế hoạch chi trả tiền bổi
thường

UBND TP Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 23/9/2022

51

Triển khai Quyết định thu hồi đất,
quyết định bồi thường cho từng tổ
chức, hộ gia đình và Niêm yết quyết
đinh

ƯBND phường An Thới
Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Trung tâm phát triển quỹ đất tinh Kiên
Giang; Phòng TNMT

26/9/2022

XI Chi trà tiền bồi thưò'ng 52
Chi trả tiền bồi thường và bàn giao
đất

Ban bồi thường, hỗ trợ
và tái định cu

ƯBND phường An Thới, Phòng Tài
chính Kế hoạch; Phòng TNMT; Chủ
đầu tư

28/9/2022

53 Báo cáo bàn giao đất UBND TP

Ban bồi thường, hỗ trợ và tải định cư;
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên
Giang; Phòng TNMT; Chủ đầu tư

30/9/2022

54
Chi trả tiền bồi thường lần 2 đối với
các hộ mời lần 1 không đến

Ban bồi thường, hồ trợ
và tải định cư

UBND phường An Thới, Phòng Tài
chính Kế lioạch; Phòng TNMT; Chủ
đầu tư

V

Tồng 9

Nơi nỉtận:
- Chủ tịch HĐBT thành phổ;
- Phòng Tài nguyên - MÔI trường;
- LĐ. Ban Bồi thường, HT&TĐC;
- UBND phưòtig An Thới;
- Đom vị tư vấn;
- Chủ đầu tư;
-Lưu, VT.

TRƯỞNG

TVlUÍ^
TGtỂ^CŨ

Trần Thanh Huyền



ƯBND THÀNII PIIỚ IMIÚQUỎC

BAN Bỏl TIIIIỞNG llỏ TRỢ VÀ TÁI t)!NH cư

IM|\I lục 05

Chù dỉu lin Cônị; <y TNMH Mặt TrM Phú Quốc
Dja chì: PhuAìig An Ihỉnh phó Pliú QuốCi tinh Kiỉn Giane.
Bữti v| ttr ván: Trung (ỉm Kỹ thuệl .Til ngiiyẽn và Môi truủitg lình Kiỉii Giing

CỘNG IIÒA XẢ HỘI Cllủ NGIIĨA VIỆT NAM

Dộc lâp - Tư do - llạnh Phúc

l'M Ọuẩc, nỊỊÒy^^hản^^, nám Ĩ02Ỉ
KẾ MOẠCII CHI TIẺT XỬ l.Ỷ KHÓ KHẢN VƯỚNG MẢC DỤ ẢN

STT Ten dự ần
DẠNG

VƯỚNG
MẢC

Diện tích Hộ din Diện tkh Nội dung virámg míc Nội đung xử iỷ f)<ni >-i chù tri Dan vị phổi hựp Thởi gian xử lý

Vặn động nhận lièn Ban BÒi thuõng. hỗ trợ vi tái
đinhca

ƯBND Phưãme vi các coquati. baọ
nisẳah, doãn ÚIC Hên quan; Cổng ly

TNHHMBtràipb
10/6/2022

Ợii trả tiền bài thuờng và bản giao dát Bmi Bdi tbuòng, hS ffợ vả lái
đinh cư

Phdog TCKH; UĐND phttòng; Ciy
TNHHMltlrãiK)

IO-M/6/2022

yặn dộng nhận tièn lẳn 2 (ncii hộ dân không dòng ỷ
nhận tỉcn)

Ban Bồi thuửng, bỉ bv:và lái
định cu

UBND Phuòme vã các cờ qutti. ban
ttginh, đoán dic liên quui; Công ty

TNHHÌatlrairô
14/6/2022

Đè nghị ban hành Qụyct đinh cưOntỉ clié Ban Bẳi thudng. bỉ tiợ và tái
dUhcư

Công ty TNHH Mặt trôi PQ IS-22A/2022

Kiểtn tra hô so dc nehị cudng dié và tham muu ban
bành Quyél dinh cv&n)ị chế thu hổi dẳt

Phòng Tài nguySn vả Mỏi
uuờng

Ban Bii diuòng. bả liợ vi Ui định
cư; cỏng ly TNIiH Mậ« trời PQ 23-3WW2022

Tfần Vĩ Quốc 2.717,30
Chưa nhận tiền bồi
(htnmg. hỗ bợ Ban hỉidi Quyét d|tth cuỡng chỉ thu hồi đất; quycl

dịnh thảnh lập Ban thực biện cưdng diế tha hằi dầt UBND Thảnh phổ Phòng Tái nguycn vả Môi Uuòng 5/7/2022

Xây đựng kể hoạch vã phuong án Ihực hĩcn cưỡng
ché

Phòng Tài nguyôn VÂ Môi
traửRe

Công ly TNHH Một trtri PQ 06-15/7/2022

Dự án GatcWay (Cip

Ban Ihực liiỉn cưdng chề họp thông qụa kễ hoạch
vã pbuong ãn thực hiện cuũng cltể thu hoi dẩt

Ban Ihực hiện cu&ng chế Ihụ
bồidẩt

Phỏng Tải n^iỵên và Môi Initeig;
Công ty TNHH Mặl hủi PQ 18-21/7/2022

treo vi quỉn thl vui
choi ^âi trí biển H&n

Thơm - Phú Quốc khu
vực An Thdi)

QuncóDC
GPMB

40.087;20 Vận dộng lần cuối uuớc khi thực hiện ciidng chế Phòng Tài nguyên vả Môi
Uuừng

UBND Phuỉmg vi các oa quan, ban
ngành, dọin thẻ liên qiuui; Câng ty

TNiniMMirÃiPO
25/7/2022

TÔ chức cưũng clié thu hồi dắt vả om bản giao đất
cho Công ty TNHl i Mặt IrỄri PQ quản lý

Ban thực liiện cirỡng chc llui
hồi đát

UBND Phưõng râ cic cơ quui, ban
ngẩnh, doán thè licn qiian; Còng ty

TNHHMặl&òỉPQ
28/7/2022

Vận dộng nhận iicn
Ban Bòi lỉiuỀmg. hò trv vi tii

dinỉi cu

UBND Phuòng và cic ca qaan. bsn
ngành, đoàn Ihề lièa quan; Cdng ty

TNMHKQĩAâiPO
10/6/2022

Chi trả (iẺn béỉ (hường vả bản giao dắt Ban Bồi thuóng, hi tiợ vả lií
đinhett

Phỏng TCKH; UBND phuông: Cty
TNHHMMtràiPO

10-14/6/2022

Vạii dộiig nhận tiền lẩn 2 (nếu hộ dản không đổng ý
nhậnticn)

Ban Bổi dniõng, hẴ Irợ vi tải
đinhcv

UBND Phưửng và các cer quan, ban
ngành, doin ihế liên qoan; Công ly

TNHHMimàiPO
M/6/2022

Đè nghi ban liảnh Quyết dịnl) cuOng chề Ban Bềiihaõng. hỉ »7 và tãi
dinlieir

Công ly TNliH MặJ trời PQ 15-22/6/2022

1

Chira nbận tién bôi
lliuừng. hồ irợ (có 02
ngôi inộ trẽn đẩl)

Kicm tra hồ so dề nghj cudng ctiể vả tliain mưu ban
hảnh Quyét định cưỡng ché thu hồi dài

Pliồng Tàị nguyỉn vả Môi
Inròng

Ban Bồi lliuừng, hô trọ vả tái djnh
cu; Công ty TNHH Mặi ưài PÓ 23-30/6/2022

ljẽ Hồng Phú 415.60 Bon háiih Quyét dịnh cưỡng chc ihu hẩi dấl; quycl
dịnh thánh lập Ban Uiực hiện cưãng chc thu hồi đẳl UBND Thảnh phố Phòng Tải nguyên \'ã Môi tniòng 5/7/2022

Xây dựiic kế lioựdi vã phirơiip án thực liỉện cirờng
cllế

1'hỏng Tàĩ nguyẻn và Môi
tniỉmK

Côn(í ty TNIIH Mặt uóí PQ 06-15/7/2022



sri rên <lir áti

DẠNG
vửớNc;

MẢC
Diộn tich llộ dân Diện lích Nội (litng vưtmg miịr Nội dung xử lý Dom vi cliù Irì UơTl vị phối họrp ThM gian xtr lý

ll;ii> thực liicn cir&ng chế họp Ihỏiig (Ịiia kể iioạch
vã phương ãii llnrc hiện cư&iig clté thu hồi đất

Ban Ihực lỉiên cư&ng chế tlni
l)oi <ỉal

Phòng Tải nguyên vá Mòi truỡtig;
Cõng ty TNMH Mặt Irõi pọ 18-21/7/2022

Vận động lằn cuối trưóc khi thvíc liiợn cuông clié Phông Tài nguycn vá Mòi
Irườiig

ƯBND Phướng vã cảc cơ quan, bfui
ngành, đoản lltè liên quan; Công IV

TNHH Mlt trèti ró
25/7/2022

Tổ chức cưỡng chế thu bồi đất vã lạm liẳn giao dàt
cfio Công ty TNHH Mặt Irời pọ quảii lý

Ban thực hiệii cưỡng chế thu
hải dỉít

UBND Phuòng và các ca quan, ban
ngẳnh, đaàn Ihe licn quun; Cóng IV

TNHHMặtưtìPQ
28^7/2022

Dự án GalcWay (Cáp
trẹo v& quần thể vui

cluri {•iâi trí biễn Uòn Chua có BC
GPMB

Ngô 'nii Hạnh 1.856,90

Đã có quyết dinh cưông
chc tliu iioỉ đẩt.
Tỏa ãn ra quyết định ảp
dụng biện pháp khấn cầp
(ạin thơi ngây 12/4/2022

Kiên ngliị UBND thãnlt phắ tác động Tòa án sơm
diia vụ án ra xét.xử. Sau khi cậ bán án giao cơ quan
cUuyỗii môn thực iiiện theo quy dinh (Ngỏ Thị
Hạnh).

Phống Tài nguyên và Môi
iTirờn^ CốngtyTMmMặtírỡíPQ 30/6/2022

Th«in —Phú Quốc khu
vực An Thúi)

Xny dựng kc l>09ch vá phưcmg án (Inrc biện cưỡng
ché

Phỏng Tãí nguyên và Môi
txvờng

Công (y f NHH Mặt triri PQ 07-10/6/2022

Nguyễn Bá Kliuê 6SI,5Ọ
Đă cỏ quyét đìni) cưỡng
chế Ihu hổi dẩt

Đan dtực hìệh cưỡng chế hop thông qua kế hoạch
và phưang án thực lũộn cưỡng chc tliũ hổi đẳt

Ban thựiC liìện cutmg clié thu
hồi đát

Phỏng Tải nguyên vàMôỉ iĩứờng;
Công Jy TNHH Mật ỉroi PQ 13-17/6/2022

Vận dộng lần cụốí Iruòc ktii tlnrc lùén cường ctó Plrông Tảỉ nguycn vả Môi
Iruờng

UBND iHiuỉmg vẵ các co q^n. ban
ngành, đoắn thè liên quan; Công ty

TNHHMÍtirMPO
20-22/6/2022

Tổ cltửc cường cliẹ (hu hổi đat và íạm bàn giao đất
clio Công ty TNHH Mặt tròi PQ quán lý

Ban tliực hiện ctrõng cliể (Im
i»ồi llầl

UBN'0 Phitởng vi c4e c« quan, ban
ngòiib, doần thể licn quan; CỗiỊg tỵ

TNHH MậHr« PQ
24-28A6/2022

BCGPMB (bao
gồm cả đất giao

Ihông)
34.445,90

Cỉnra có báo cảo giải
phóng mặt bầng Uoản thảnỉi bảo cảoGPMB

Ban Eỉểi (hưủmg, hỗ ượ vá tái
điith cư

Công ty TNHH Mặí tríri PQ 30/6/2022

Ngỏ Thị Chẽn 2.184;J0
Khài kiện quyct (ỉjnh thu
hồi đấ<

Kiến nghị UBND tliảnti phó tác dộng Tòa án sỏin
đua vụ án ra xél xu. SaU khi cỏ bản ản giáo cơ quan
chuyên (nôn thực hiên theo quy đinh

ƯBND Thảnli phố lỉaii uòi thuớiig, hỗ trợ vả tái định
cư; Cõng ly TNHH Mặt Iròì PQ Trong nãni 2022

Dựán hiiu phửc hựp du
licii siiih thái Bỉi Kliem

Đấi bj thu hối 9.861,10 Hồ Hiị Hồiig
7.448,90

Thuc hiện (beo bản án
cũa lòa (Đất bi thu hồi,
càn làin lại phưoiig án)

Lập tại phtrong án {triển khai thực liíỉn ưico bàn án
của tỏa)

Ban Bói (huòiig. hỗ trợ \'à tói
dịnh cư Cổng ly TNI IH Mặí (rối PQ Trong năm 2022

2

Gũtng Lệ Pỉimme

227,90

lliực hiện tlieo bản ản
của lòa (Đất bị thu hổi,
cần lảm lại pliirong áit)

Lập Ì3Ì phuong ẩn (tríển khai tliực hiện iheo bân án
cửa tỏa)

Ban Bổi thườnt!. hỗ trợ vã lái
dinli cư Công lyTNHH Mặt tròi PQ Trong năm 2022

Dẩt chua có
báo cáo
GPMB

5.852,60
Trẩii Nliầt, Nguvcn
Văn loiyển, Hoảng
Vân Băng, Dương

71)ị Triiưi

5.852,60
Giira có báo cáo gtải
pliõng mặt bảng l!oàn thành báo cáo GPMB Ban Bồi tiiưòiig, hỗ trợ và tái

djoh cư Câng iy TNHH Mặt trới 30/6/2022

Niri nhộnĩ
- Chù tịch HĐBT tliảiili phấ;
- Pliửng Tàí nguyên - Môi iriiõng;
- LĐ. Ban Bồi thuòng, MT&TĐC;
- UBND phuòng An Thdí;
- Don vị (ư vẩn;
- Chù dầu tu;

Vĩ.

X.I TRƯỞNG BAN

THÀĨÌH

Thanh Huyên
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CỘNG IIỜA \À llộl CMỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dục lập - rự do -Hạnh rhúc

l'hù Quốc. ngờyJlXjhàiig é nòm 2022

KẾ IIOẠCH CUI TIẾT XỬ LÝ KHÓ KIIẪN VUỞNG MẢC Dự ÁN BẢI DẢÍ RESORT

Chủ dầu tư: Công ty cố phần Starbay Việt Nam
Dịa chi: xẵ Ginh Dầu, thinh phố l'hủ Quốc, tỉnh Kiền Giàng.
Đưn vị tvván: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên vi MÔI trirừng tình Kiên Giang

■  măc*^
■ Sỉ ặT.-ỉC ỉ

^ii^llộdân imMDiếl&hS
Ệẻ ỄZS

»!» ' „ị -0^
Nội tluiig vương
ỊỊ^ 'inắc^yặ ^

«Đffn vị chù
f 1 ;^ìP

ry.i

Kíếin ưa hồ sơ. Phòng TN&MT Ban Bồi thuờng; Chủ MU
tư

20/6/2022 - 01/7/2022

Tnrờng hựp I

1, Đối vởi ưưởng hợp bao chiếm dất Niiả nuởc
qúăn lý thì lập biên bân vả xử tý vi phạm hành
chinh

UBND x3 Gảnh Dầu
ủy ban Mặt ưận tể quổc xằ

Gảnh Dẩu; Phòng TN &
MT; Chủ đầu tư

04/7/2022-06/7/2022

2, Ban hảnh Quyểt định xử lý vi phọm hành chinh UĐND thảnh phố Phú
Quốc

Phỏng TN & MT; Ban Bồi
thưởng; UBND xã Qảnh

Dầu
07/7/2022 - 11/7/2022

3. Ban hành quyết định cudng chế xử lý vi phạm
hành chỉnh

ƯBND thảah phổ Phú
Quốc

Phòng TN & MT; Ban Bồi
thuờng; UBND xã Gành

Dầu
12/7/2022 - 14/7/2022

42.592,50
I. Nguyễn Ngục Ảnh

2. Trần Vân Y
Thvic hiện theo bản

ản của Tòa

4. Thục hiện cưởng chế xử lý vi phạm hảnh chinh UBND thành phể Phú
Quổc

Phòng TN&MT; Ban Bồi
thutmg; UĐND xã Gảnh
Dầu; Công an thảnh phổ;

Chú đầu tư

15/7/2022-25/8/2022

5. Báo cáo giẳi phỏng mặt bẳng UBND thảnh phổ Phủ
Quổc

Ban Bồi thườne, hẫ Irợ và
tái dịnh cư; Phỏng TN &

m
26/8/2022 - 06/9/2022

Trưửng họfp 2
]. Đổi vói tmởng hợp dù diểu kiện bổi tlitrờng hỗ
ưữ thì ban hành thôniĩ báo (hu hồi dất

UBND thánh phồ Phú
Quốc

Phông TN & MT; Ban Bồi
IhuởnK 04/7/2022 - 08i7/2022

2. Đẻ nghi ban hành giá đất bổi thưởng UBND thành phổ Phủ
Quốc

Ban Bổi thuờng, hỗ ượ vả
lái định cư; chù dầu lư 11/7/2022. 19/8/2022

3. Lập phưang án bổi thuòng Ban Bổi thuởng, hỗ trợ vả
tải dinh cư

Trung ưimKTTNMT 22/9/2022-05/10/2022

4, 'ÍTiầm dinh phương án bồi thưòng
Hội dồng thẩm định

phương án bồi thưong, hồ
trơ vã tái đinh cư

Ban Bổi thường, hỗ trợ vả
tải dịnh cư 06/10/2022 - 12/10/2022

5.1 loàn chinh phương ủn phê duỵột
Ban Bồi thường, hỗ ượ và

tái dinh cư
Trung tàm KT TNMT 13/10/2022 - 20/10/2022

'/uõí th
f  Hỗ ỉ

.•Â TÌJ ỉ:
.•\k
•  i



l)iỊnfỊ vưửng
mác

Díộn tích ỉiộdâii Diện tích Nộí dung \'ướiií'
"lắc

Nội tliinfỉ xử lý Dcn a ị'cliủ trì Đmi vị phối liọrp Thời gian xử lý

6, Ban hành quyct định phè duỵệl phưtrni' ãii bồi
lliuỡng vả quyct định thu hồi đủi

UBNi:) Ihủnh phố Phú
ỌuĂc

Uan Bồi ihirờng, hồ Irợ và
tói định cir; Chuyên viên

UBNl) thảnh nhố
21/10/2022-25/10/2022

7. Triền kliai qu>'ết dịnh phê diiyCt phương ản bồi
(hưcnig vá quyct định thu hồi đai UBND xă Gảnh Dầu

Batì Bổi Ihường, hỗ trợ vả
tái định cư, Phỏng TN &

MT: Chủ đẳu m
26/10/2022 - 27/10/2022

8. Chi liền bồi ứiuờng, hỗ trợ Ban Bồi thưởng, hỗ trợ vả
tái dinh cư

Phỏng Tải chinh Kế hoạch,
Phòng TN & MT; Chủ dầu

tu

28/10/2022 - 02/1 1/2022

9. Báo cáo giàì phỏng mặl bằng. Ban Bổi thưởng, hồ ượ vả
táì đjnh cư

Trung tâm KTTNMT;
Phỏng Tĩsl&MT; Chủ đầu

tư

03/11/2022-18/11/2022

Chưa c6 BC

GPMB
3.218,70 Nguỵcn Ngộc Châu 3.218,70 Oang khiẻu nại

1. Thẳm trd xảc minh hổ sơ vả kicm ưa thực dja Thanh tra thảnh phố
Phòng TN & MT; Ban Bồi
thuờng, hẫ trợ và tái dinh
cu; ŨBND xâ Gành Dầu;

Chủ dầu tư

24/6/2022 - 30/6/2022

2. Tham mưu UBND thảnh phố giải quyết khiếu
nại

Thanh tra thảnh phố
Phỏng TN & MT; Ban Bồi
íhuờng, hỗ trọ\'à tái dinh

cư

01/7/2022-(M/7/2022

3. Ban hành qiiyết dỊnh giải quyét khicu nại hoậc
thông báo kcl luân

UBND Ihảnh phố Phủ
Quốc

Thanh tra ứiảnh phổ;
Phòng TN &MT; Ban nồi
thuòng, hỗ trợ rà tái định

cư; Chủ đầu lư

05/7/2022 - 06/7/2022

4. Trícn khai, nlèm yết quyct định hoặc Ihông bảo
về việc giải quyểt khicu nại Thanh tra thảnh phổ

Ban Bổi thưởng, hS irợ và
tái dinh cir, UBND xa
Gành Dầu: Chù đẩu Itr

07/7/2022-0RA7/2022

5i Ìlìục hiện quyết d[nh giải quyết khiếu nọi hoặc
thông báo kết luận

Ban Bồi thường, ho trợ vả
tãi dịnh cư;

Phỏng TN & MT; Trung
tâmKT-mMT;UBNDxă

Gành Dẩu; Chú dầu tư
11/7/2022-29/7/2022

6. Tlico dõi, đôn dổc thi hảnh các quỵểt djnh giải
quyct khiểu nạl Thanh tra thảnh phổ

Ban Bồi thưởng, hỉ trợ vã
tái định cư; UBND xă
Gánh Dầu: Ơ1Ù dầu lư

11/7/2022-29/7/2022

Chua có BC
GPMB

20.194,05 Dư Đinh Chỉ
Thực hiện cudng

chổ quyết dfnh thu
hổi dẩt

1. Đc nghj cưõng chể đối với những hộ không
chấp hành bàn giao dẩỉ

Ban Bổi thường, hỗ trợ và
tái định cư

Phòng TN & MT; Chủ
dầu tư

21/6/2022-23/6/2022

2. Tliam muu ban hành quỵcl djnh cưỡng chể Phòng TN«feMT

Ban Bồi thuòng, hỗ trợ
và tái định cư: Trung tăm

KTTNMT;UBNDxa
Cửa Cạn

24/6/2022 - 28/6/2022

3. Ban hành quyét định cưỡiig chc tlỉu hổi dut UĐND thảnh phố Plìủ
Quổc

Phòng TN&MT; Ban
Bồi tìiường, hỗ ượ vả tái

định cư; Chủ dầu tư
29/6/2022 - 30/6/2022

4, Ban hành kế hoạch cư^g chế UBND Ihảnh phố Pliú
Quốc

Phòng TN & MT; Ban
Bồi Ihườiig, hỗ irợ vỏ tái

dịnli cư; Chủ đầu tư
01/7/2022 -11/7/2022



Pặng;>:ựớng
V niắc

Diện tícli; Hộ dân Diện tích
Nội duiiịỉ; vtrớng

tiiăc
Nộí dung xữjý Dựn vị chù Irì no'n vị phổỊ hợp Thừi gian xử iý

5. lliực hiện cưỡng chế thu hải đầt UBND thảnh phố l'hú
Quốc

Phòng TN & M'C; Bai)
Bồi ứiưởng, hỗ ượ và lãi
dịnli cư; Công an thành
phổ; ƯBND xâ Gành

Dầu; Chủ dầu tư

12/7/2022-08/8/2022

6. Báo cáo giái phóng mặt bằng. Ban Bổi thường, hồ trợ vả
tải dịnh cư

Trung tàm KTTNMT;
Phòng TN & MT; Chủ đầu

lư

09/8/2022 - 15/8/2022

Chua cỏ BC

GPMB
7.125,00 Dưong Thanh Hùng

Đ3 nhận ticn vả bàn
giao đất Báo cáo giải phóng mật bẳng. Ban Bồi thường, hỗ trợ rà

tái dinh cư

TnuigtâmKTTNMT;
Phòng TN&MT; Chủ đầu

tư

08/6/2022 - 21/6/2022

Nai nhện:
- Chủ tịch HĐBT thành phổ;
- Phỏng Tải nguyên - Môi truòng;
- LĐ. Ban Bồi ứiường, HT&TĐC;
- UBND xă Gảnh Dấu;
-Đơn vị lư vấn;
- Chủ dầu lu;

VT.

TRƯỞNG

^ỊỔ Trưởng Bai

QŨiTHU

TrầaThanh Huyền
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<:ọ\(; IIÒA XẢ llộl CIIŨ NGHĨA VIKT NAM

DỘC lập - Ttr <1(1 - iiiinh iMiúc

Phù Quéc, nRÒị' (hónỵẮ năm 2022
KÉ nOẠCH CHI TIẾT xứ LÝ KHÓ KMẤN VƯỚNG MẢC Dự ÁN KIUI DU LỊCn SINH TIIÁI VĨ!NG BÀU

Chủ dầu tư: Công ly cổ phần I^II Anh - rbú Quổc
Dịa chi: xi Cứa Cạn, thành phế Phú Quốc, tình Kiên Giang.
Don vỊ tvván: Trung tAm Kỹ tliuặtTải nguyên và Môi Iniửng tinh
Kiỉn Giang

virởng
"*• .ĩ~í .** vỉ. ■>.

»*' Diện tích c.
lề

Diện tf€hỉj
ầ} : mÉ

^  " -LẩL
iNgi dung vkvne:^ÌSíí 1*-!

mac,Ị .

"i-v ĩ^. -M
■«i *ẳi ̂ Nội dung xfr lý , ■ ữlỊtỉ tri "  *ĩĐợn vị phốrhợp' Tliỏí gian xử lỷ .;V í

i«fl M

30.293,80

1. Ngô Ttii ụẻn
2. N^yễn Văn Trẳu
3.HồV8nQuý
4. Đinh Vân Hoảng
5. Giang Văn Tuồng

Đang lập phuiTng
án bồ sung

1. Hoán thiện phuong ản bổ sung Ban Bổi thường, hồ
trọ vả tái đjnh cư

Phòng TN & MT; Trung tâm
KTTNMT-.Chủđầulư 20/6/2022-29/7/2022

2. Xét duyệt phưong ản bổ sung
Hội đảng tiiẩm đỊnh
phương án bổi ữiưomg,
hồ trự và tải dịnli cư

Ban Bồi thưòng, hồ trợ vả tái
định cư; Trung tầm fCT TNMT;
Chủ đầu tư

01/».'2022 - ì 2/8/2022

3. Phê duyệt phương án bổ sung UBND thành phổ Phú
Quốc

Ban Bổi thưởng, hỗ trợ và tái
dinh cư; Trung tâm KT TNMT;
IHiònsTN&MT

15/8/2022 -19/8/2022

4. Chi tiền bồi thtrờng. hỗ trợ Ban Bải thưởng, hồ
trợ và tái dinh cư

Phòng Tải chinh Kc hoạch;
PliòngTN & MT;Trung tám
KT TNMT; UBND xâ Cửa Cạn.
Chủ dầu tư

22/8/2022 - 26/8/2022

5. Chi tiền bổi thuòng. hồ trợ lẩn 2 Đan Đổi thưòng, hS
trợ và tái định cu

Phộng Tải chính KẾ hoạch:
í'hòng TN & MT; Trung tâm
KT TOMT; ƯBND xẵ Cửa Cạn;
Chũ đầu tư

29/8/2022-05/9/2022

6. Báo cáo giải phóng mặt bẳng UBND thảnh phổ Phủ
Quếc

Eỉan Bổi thiròng. hỏ trợ và lái
định cư; Phòng TN & MT;
Trung tam KT TNMT; UBND
xỉ Cửa Caiu Chủ đầu tư

06/9/2022 - 21/9/2022

Khoảng 29 ha
Daiih sách 34 hộ dính
kẻm

Đang khiếu nại

1. Rả soát lại các tniômg hợp khiểu nai
tại dự án: phán loại các truõng hợp:
- Chưa giái quyết;
- Đa có quyểt định giâi quỵét;
- Dã có quyết định giải quyét khiéu nại
nhung chua thi hành.

llìanh ira Ihảnh phổ
Phỏng TN«feMT; Ban Bồi
thưômg, hỗ trợ vả tải định cư;
UBND xă Cũa Cạn; Chủ đầu lư

16/6/2022 - 24/6/2022

2. Kiểm tra xảc minh hổ sơ vả kiểm tra
thực địa

Ilianh Ira thành phả
Phòng TN & MT; Ban Bổi
tliường, hò irợ vả tải định cư;
UBND xâ Cưa Can; Chủ (lầu lư

27/6/2022 - 05/8/2022



Dạng vưống
mác

Diện tích Mộ dân Diện tích
iN(5i dung virởiig

mắc Nội dung xử lý Dtni vị chù írì Đơn;V| phối hyrp l'hòi gian xử lý

3. I ham mtai UBND Ihảnh phó Phú
Ouổc eỉãi quvếl khiếu nai ■niiiiih tra thành plu) Phòng TO &MT; Ban Bồi

thườne, hỗ trợ và tài đinh cư 08/8/2022- I6/X/2022

4. Dan liành quyiĩt dính giải quv-ết khiẻu
nại hoặc thòng báo vể việc giải quyét
khiểu Dai

UBND Ihành phổ Phù
Quốc

Thanh (ra thánh phố; I'hờng TN
&MT

17/8/2022 -19/8/2022

Khoảng 29 ha
Danh sách 34 hộ dính
kèm

Dang khicu nại

5. Triển khai, nicm yếl quycl định giải
quyết khicu nại hoặc thông báo về việc
eiải auvết khỉéu nai

Thanh tra thành phồ
ƯBND xâ Cửa Cạn; Ban Bồi
thường, hỗ trợ \'á tái định cư,
Chủ đầu tư

22/8/2022 - 24/8/2022

6. Th;rc hiện quyềt dỊnh giải quỵết khiéu
nại, thông báo về viộc giãi quyét khiếu
nai

Thanh (ra thảnh pbổ
Dan BAỊ (hưỉmg, hỗ trợ vả lái
dinh cư; UBND xã Cửa Cạn:
Chủ dầú tir

25/8/2022 - 31/10/2022

7. Theo dõi, dõn dốc thi liảnh các
truỜDg hợp ds cò quyết diiili giải quyết
khiều nạt nhung chua (hi hảnh

Thanh tra thánh phố
Phòng TN &MT; Ban Bồi
thuòng. hỗ trợ vả tải dịnh cư;
UDND xẫ Cửa Cạn; Chú dẩu tu

27/6/2022-31/10/2022

L Vận dộng nhận tiền và bản giao
đất

Ban Bồi thường, hS
trợ vả iái dịnh cư

ƯIÌND xâ Cửa Cạn; Uy ban
Mặt trận tổ quổc xã Cừa Cạn;
Chủ dầu tư

24/6/2022 - 30/6/2022

2. Đồ nghj cuỡng ché đói với những
hộ kliông chấp hánh bản giao đất

Ban Bổi thường, hỊỗ
trợ vả tái djnh cư Phòng TN & MT; Chủ đíiu tư 01/7/2022-05/7/2022

3. Chuyển hồ sơ qua Phòng TN &
MT

ĩỉan Bồi thuởng, hỗ
trợ vã tái định cư

Phòng TN & MT; Cliủ dầu lư 06/7,'2022 - 07/7/2022

4. ÌCỉéin (ra hồ sơ, thiuii niunu ban
hảnh quyết định cưững chế Phòng nM & MT

Ban Bồi thưởng, hỗ trợ và tái
định cư; Trung tảm KT
TNMT.ƯBNDxâCửaCạn

08/7/2022 - 25/7/2022

65.526,30

1. Giang Văn Tuông
2. Phù Thị Thọ
3. Nguyễn Thành liìm
4. Ngô Đình Blch Lệ
5. Dươiig Thi Tuất

65.526,30
Chira nhận tiẻn

bổl thường

5. Ban hành quyét định cưừng chể
thụ hổi dẩt

UBND Ihành phổ
Phủ Quổc

Phòng TN&MT; Ban Bồi
thường, hỗ trợ và tải dịnh cư;
Chù dẩti tư

26/7/2022 - 27/7/2022

6. Ban hành quyết đjnh thành lập
Ban cưỡng chẻ

UBND thành pliấ
Phú Quốc Phòng TN & MT; Chủ dẩu tư 28/7/2022-03/8/'2022

7. Ban hành kể hoạch cưỡng, chề UBND thành phổ
Phú Quổc

Phỏng TN&MT; Ban Bồi
thưởng, hỗ trợ và tái dịnh cu;
Chú dầu lư

04/7/2022 - 12/8/2022

8. Thực hiện cưỡng ché thu tiồi dầt UBND thành phố
Phú Quốc

Phòng TN&MT; Ban Bồi
thường, liỗ trợ vả tái dinh cư;
UBND xâ Cửa Cạn; Còng an
thành phố; Chù dầu tư

15/8/2022 - 26/9/2022

9. Báo cáo giải phóng niặl bâng Ban Bồi thường, hỗ
trự vá tái dịnh cư

Trung tâm KTTNMT; Chú dầu
tư

27/9/2022-05/10/2022



Dạng virứng
mắc Diỹn lích /  liộdân Diện Uch

Nội (iiin}> vưfrng
lllăc

>  Nội dung xír lý Đơn vỊ chủ trì Dorii vỊ pÌỊổi họp Tliời giiin xử lý

169.681,40

1. Đinh Văn Kiện
2. Ngô Đình Bích Ngoe
3. Võ Thanh Hùng
4. Nguyễn Văn Bình
5. Châu 1 lổng Thu
6. Lê Thanh Mão

7. Nguyễn Thị Dung
8. Lc Quốc Sơn
9.UVăn Thu

10. Vũ Sôhg Thương
íl- Phan Văn Phúc
12. Ngô Đình Blch Lệ
13. Ngô Thị Mai
14. Nguyền Thị Bích Vận

Đă nhận tĩền
nhung quay iại tái

chiéni

1. Rả soát hô sơ các hộ nào dang khiêu
nai thi cliuvền aun nhótn giải Quvết kiểu

Thanh íra Ihành phồ Phòng TN & MT; Ban Bói
thưòms: Chủ dầu lư 16/6/2022 -21/6/2022

2. Lập biên bản xứ lý vi phạm liành
cliinh vởi những hộ tái chíém. bao
chicm

UBND xi Gảnh Dầu
ủy ban Mặt txận tổ quôc xã
Gành Dầu; Phòng TN ắí MT;
Cliủ đầu tư

22/6/2022 - 23/6/2022

3. Ban hành quy-ét dịnh \ù lý vi phạm
hành chinh

UBND thành phổ Phũ
Quốc

Phỏng TN&MT; Ban Bồi
thưởng; UBND xâ Gành Dẩu 24/6.'2022 - 27/6/2022

4. Ban hành quyẻt đinh báo vệ thi công
dự án

UBND thành phổ Phủ
Quốc

Ban Đổi thường, hồ trợ vả (ái
định cư; UBND xã Của Cạn;
Phòng TN& MT

28/6/2022 - 29/6/2022

5. Thục hiện bảo vẻ ihi công dự ản UBND thảnh phổ Phú
Quốc

UBND xă Của Cạn; Công an
thành phổ; Chỏ đầu tư 06A7/2022-07/7/2022

Chưa cố BC
GPMB

8,374,30
1. Nguyễn QuẤc Tri
2. Nguyễn Văn Tpt

D3 nhận tiền vả
bàn giao đất Bảo cáo giẳi phóng mật bẳng. Ban Bổi thưởng, hẫ

trợ và tái định cự
Tning tám KT TNMT; Chủ dầu
tư

16/6/2022 - 29/6/2022

Ntììnhện:
- Chù tịch HUBT thành phố;
- Phỏng Tài nguySn - Môi ưiràng;
- LĐ. Ban Bồi thuàng, HT&TĐC;
- UBND xâ Cửa Cạn;
- Ektn vi lư vần;
-Chủ đẩu tu;
-Luu, VT.

p TRƯỞNG BAN

HUoNG

Trần Thanh Huyền

iotic \

ỉììh cu •
ịí»HO /
ouàc/ỳ

^ í ýÀ



líB.Nt) TIIÃMI l'HỎ Mlũ QUÓC
BAN BỎI nu ởiNC; HÒTKỢVẢ TÁI DỊNH cư

Phụ lục 08

CỌNG HÒA XÃ HỌl CHŨ NGHĨA Vlf.T NAM
Dộc lập - Tự tlo - (lạnh l'húc

/Víií Iiiiir}'^ỷ^rl:áiìị; Iittm 2022
KẺ HOẠCH CHI TIẺT xử LÝ KHÓ KHĂN VƯỚNG MÁC D\I ẢN CÁI' TREO VÀ

QUẢN TIIK VUI CHƠI GIÀl TRÍ BIÉN IIÒN THƠM - KHU vực HÒN TIIƠM

Chù dnu t«r: Công ly TNIIH Mật Trỉrí Phú Quốc
oịa chĩ: Plíuủtig An Thới, (hành phố Phú Quốc, tĩnh Kiên Giang.
Đơti vị tir vání Trting tâm Kỹ íhuật Tài nguvcn vả Mói trưàrng tĩnh
Kicn Cíang

S(l
l^i viKitig mắc SỔ hộ biện (ích (n)2) Giai đoaR Stl N'$i dung xử lý Đtm vị chu tri vị pho! hẹrp (liực hiện Oự lúcn bHt đẳu Dự kián kéi tliúc ^ ngày (bực hiện

1
Ban bói thuòng, hò Irợ vá tái dinh cư ra ván bản thu
thSp lliỏniỉ tin

Baii bồiìhường, hỗ trợ vả tái dinh cư 20/6/2022 22/6/2022 3

2 Thu thậf> Ihỏng (in Nguội sử d^g đất Qan bồi thitóng, hồ (ro vá tái đinh cu
Trung làm Kỳ ihuit TN & MT; Chi
nhảnh vỉn phòng dăng kỷ dất daii
UBND phuóng Án thổrì. Cõng An
phiràmg An lĩiỡi; Chủ đấu tư

2jmo22 30/^2022 6

3
Ch) nhánh vto I^óng dỉng kỷ đát dai ttm ihằp hả so
gíậy chửng nhận, trích lục

Chi nhinh V'ãn phóng ding kỳ đất
dai TP

Chi nhánh văn phòng dỉng ký dất
dai tinh (dồi v-ói các truòng họp linh
cẩp môi, ho$c (ách thửa má bên (ìoh

VPĐK TP chua luụ).

01/7/2022 08/7/2022 6

Kehoạcbthu
bèi dất vi
Thõng bâu Iba
hoi dát

4
Đan ví tư von ra liich do, bán đổ rỉi ihừa ban hành
IbỏitK báo thu liol dắt

Trung tãm kỹ ihuài tải nguyên nioi
truòmiTÌnh.

Ban bồi thuòng, chủ cỊau tư. 11/7/2022 15/7/2022 5

1

5

Chuyến hầ so dển Ban Bồi íhuòng, hò \tợ và tãí
địnii Ctf de rÕ3 soài Isi và ưinh Phòng Tẳi Ngu)'ên
và Mói trưmg

Trung tầm kỹ diuậl tặi ngiiy£n mãi
tiuàng Tiiih.

Ban bồi Ihưòng, hô t(v vả lãi dịnh
cu; Chú dầu (ư 18/7/2022 19/7/2022 2

« Chuyển tiồ sa đền Phàng Tòi niịuyên vã Môi trưõng Ban bầí (liuÌTng, hẳ Irợ vã lái dinli cự Phòng Tải nguvcn vã Mòi ừuòng;
Chù đấu tv 2a'7/2022 21/7/2022 2

7 Kiềm tra hẳ sa txin hành thônK báo thu hẳì đầt PhònnTNMT Rỉin bẳi thirànẽ. chù dầu tu. 2X1/2022 29/7/2022 6

8 Trinh hồ so IJBND thành phẳ Phòng TNMT Chuycn wcn UBNDTP; Ba> bối
tliuòne. chủ đầu tư. 01/8/2022 05/8/2022 $

Các hộ chưa iập
phinmgán

7 41.427,90 9
Kỷ ban liãnh ké hoadi tliu hói dẳl vá thông báo Ihu
hòi dàt

UBNDTP
Phòng TNMT TP, BBT; Chuyèn
vicnUBNDTP

08/8/2022 09/8/2022 2

10 liop đàn cõng bố kế ho^h thụ hồi đất Ban bối ihuómg, hó troi và tái dinh cu UBNO phưòng An Thói; Chú dẲu
lư

11/8/2022 IÌÍ8/2023 2

11 Gửi thông báo thu hẻì đk Ban bồi thuòng. hà tiự vá iái djnh cu UBND phứòng An Thói; Phóng
TNMT;Chũđuul«

IS/8/2022 18/8/2022 4

12
Nìot yét công khai vả thông bảo trên phưvng tiận
Ihônn tin dai chúnc tbâcut bão Ihu hòi dát

lỉan bồi thưòng, hỗ UQ vã (ái dính cư UBNO phuông An Thói; Chù dầu
tu

19/8í'2022 19/8/2022 1

13
Đo đac thvc dịn kiém kê về đk dai, cây (roniS và vỉl
kicn (rúc

Trung tâin líỹ lUuâl TNMT
Ban bồi thitõng hỗ iro vã tái dịnh
cUi UBNO phuông An Thớ); Chũ
đắu tư

22/8/2022 2Ô/S/2022 5

il Da dar lũcni kr
14 Hoãn thiỉn biên bin đo dỉic kìcin kê Trung tăm fcỷ thuít TNMT tính Bon bồi Ihuờne, i)ô (rợ vã lãi dinh

cư; Chù đầu tư 29/8/2022 09/^/2022 9

15 Tồng hợp xố i!«u đo dsc, kiếm kẽ Trung tăm kv thuât TNMT lìrih Ban bồi Ihuõng, hô tfợ và tãí định
cư: Chù đầu tu ì 2/9/2022 l6«/20:2 5

16
Ra văn bản bòi co quan diuycn inôn về dẩt rùng, xú
Iv vi pliam hãnh chinh (néu cõi

Ban boi rtiuòng, hò Irọ vk (ái đinh cụ UBND phuõng An Ihòi; Chù dâu tu 19/9/2022 23/9/2022 s

17 Chuyồt hồ dề n^i ban hành giâ dái UBNDTP
Biui bồi thưõrng. hỗ trợ vả tái đính
cư. Chú dầu lư 26/9/2022 3a'9.'2Q22 5

111
Oiá dát bui
thưõng

IK Kháo sát giả dàl SỜTNNn-tinh
Bon bối Ihưông, hS ưo vã tái dịnh
cu, Đon AÌ 1« \'ắn Ịịiá. CN VPĐK
ĐO

19 1 lop iuá dẳt Mậi dong ihnni dịnh giá ciia tinli
1'hóngTài ciiinh. PbòngTNMT;
Ban bồi thuóng, hủ lr(,T \'ả lái dinh
cư; Sô TNMT lỉnh

Phàn nãy liên bàíih song sonc vói các buóc khãc

20 K.V bai) hrlnh lúã (út UIIKD tinh Sờ TNMT tinh

/CỵBỐSTHÚC
Isl OU'lí. V f

Kv^xr-HÚ 01
r-

ut



ThAm dntli

"B»?' Mgbìỉii

-

1 ÌII.UI cliinli biingclii liíi \ã chiiyắi hồ iO ihấm dịnh
nịítnii iiRliicp Phóng '1111 niịuycn \-á Mõi iniỏng

lỉajl bối tliườnu. hó trc v:) tũi i-tinh cư Tiunit t;«n líỹ Iliiiàl TNMT 03/10/2022 07/l(l;7022 5

IV
22 Kicm ir:i ihưc (lia nguiu Iighiip Hộì dồngThmn đinh n};o;ti nglùcp

ChucmK án bỏi tliưaiiit
IVung Uun Kỳ iliuiii TMNT. {'Iiù
dnu lư

10/10/2022 12/10/2022 ĩ

23 Rji bicn bản Iháni đinh ngoại nghiệ() Kôí đồng Tháni định ngoai iiiỊliicp
PhuonK àn bối ihưònK

Tning liùii Kỳ thuâl TMNT, Chii
dầu lu 13/1 («022 2ƯI0/2022 7

24 Pliicu lâv V kicn ilân cư nRuòn ttéc dàt UBND phưcma An 'I1iứi Chú đáu lir

25
Phícu ihu Ihỉp thỏng tin chiiycn đui nghế, tái dinh
cu. vá CÁC chinh rách hỉ tiv khác UBND phưòng An 'ITiới Ban bải ihưòng, hú II ự \ã lõi dinh

cư: Chú dầu tư
24/10/2022 28/10/2022 s

V
Xél duyệl ráp
li

26
Itop xét duy«< nguồn góc dầl và các chinh sách cho
hú (iÂn

lỉôi <ló<lg Tu vân djl dai UIỈNU
phuòng An Thỏi

lỉan Iki! itiưòiig. hò Irợ vả lái định
cu; Trung tâm Kỷ thuẬl TMNT;
Vuùn QG, I <31 Kiám l jiin; Chủ dằu
tư

31/10/2022 02/11/2022 3

27
Rn b4cn bân xc( duyỉt, phiêu xác nhãn nguảii gốc
dal

UBND pliuãng An Thứi Ban bẳì thưóns. hò trợ vá tái dịnh
ctr. Chủ đáu iư 03/11/2022 (M/l 1/2022 2

28 Niẽm yct ho iơ xẽt <iu]rct UBNO phưóng An Thói Ban bồi ihuửng, hỗ trot vã tái dioh
cu; Chủ dâu lư 07/J1/2022 07/11/2022 1

29 Ka phuungándv tbáo, bồsơchi lici limghộdãn Tnng tâm kỳ thiũit TNMT Ban bồi thưòmg. hS tra và tái dinh
cư: Chủ đàu lư 08/11/2022 11/11/2022 4

30 Niém ycl phuonK án dự ihẳo Bán bôi thuòng, hS Irợ vá lái đinh cư UĐNU ptiưòng An Thói 14/11/2022 18/11/2022 5

VI
Plimmgíin i]y 31 Itọpdãn \iifỹ kiên vỉ pliuoi^ ãn dv dúio Ban bói thuõng, hò trự vã (ãi đinh cư UONO phuùng An Thõi, Uỷ ban

Mỉt Inin ló auie niiirânii An tiíiáii. 21/11/2022 2S/11/2022 5

lliâo

32 Dồi <hoiú hô dán không đồng ý
Hội đảng bôi Ihuòng. hoSc nguỡì
dược chũ tídi hdĩ đuns bồi thuủnB
l^tỉn cống tham dtf.

Um bii tbuòng. hỉ tiy vả tái định
cir, UBND pbuòng An Thói, úỷ
ban M$l Irôn tó quồc phuòi^An
ThdL vi các doãn thá.

2S/n/2022 02/12/2022 5

33
TỈng hop aử tiệu và icỉl quá đắi lho«i/Kct thũc
Níàii vít Bon bồi Ihưóng. hS trợ vả lói dinli cu UUNỮ phuònị; An 'Iliới; Trung tâm

kĩlhuálTNMT
05/12/2022 06/12/2022 3

3-í
Ting hợp liòi phưang ãii biio cảo Mội <loiig trài
ihirứiiK

Ban bui thuòng. hô Irợ và tài dịnli cu Tiung lãin kỹ Ihuỉt TNMT 07/12/2022 Wl 2/2022 3

Các h(^ chưa lập 7 41,427,90 Thỉm định
phuxmg án

35
lloản tliành phưcmg án trình Chõng Tậi nguyên vả
Môi inrànH Ihỉm đinh {}an bồi thuông. hô trự và lái đihh cu Trung tãin kỳ iliuât TNM1° 11/12/2022 16/12/2022 5

VII pliutnig án
36

KiểiTi Ira, thỉm diiih hồ!sa (luúc klii họp Ihầm đỉnh
DhuoMán

Phõi^TNMTTP Uon biỉ Ihưùng, hú (r(r ya lài đinh
cu: Tnimt lầm k9 ihuãt ll^MT 19/I2Í2022 20/12/2022 2

37 1 lop Ihnin đinh phuonK ãn Hội lỉầnB ilióni dinh phương án bẦi
llMởiia. bỗ tnr và lái dinh cu

Trung lâm kỳ thuiỉl TNMT; Chũ dán
tư

21/12/2022 23/12/2022 3

3H Ra bicn bãn Ihàm đinh Dhuamt ân PhànRTNMTTP 26/12/7022 J0/a'2022 5

39
TỈ«ig hơp lí licu. bão CÁO Hội dồng boi thuòng xẽt
duvỉl

Ban bồi đuròng, lió irợ vii lài dinh cư 1'hõng TNMT, Tiung lâm kỹ IhuẬt
TOMT

03/01/2023 OMH/2023 4

Vill
XH du)rị( cíp
buyỊti 40

Hop hôí dổng bòi thuõng xẽt duycl chuyói dồi
nuhè, tói đinh cu vã xù lý vuớng mác sau iháin dịnh

Hõi đòng ihám định phuong án bồi
diuòng, hô Ir9 và tảĩ dịnh cư Trung làm kỹ thuâl TNMT 09/01/2023 l3A)l/2023 5

41 Ra Oiên bòn xẽl duyèt. thõng bặo kct kún VPUBM)TP
11nc ký cuôc hopỉ Ban bải Ihuòng.
Iio uv vả lãi dinh cu

06m2/202ỉ 1 »02/2023 s

42

iloền chinh phuvng in ưinh pbê duyct và ttích do
ban hánh quyél đtnh Ihu bôỉ đắt chuyỉn Phông Tãĩ
maivầa và Môi tniimt

Bon boi Ihưỏng. hô Uợ tái dinh cư Trung làm kỹ lliuịi TNMT 13/02/2023 I4rt)2i7023 2

4J
Kicm tra hồ sơ phê dụyịl. dtf Ihão qoyti (^nh Ihu
hoi doi

PirôngTNMT Ban bài thưòng. hó Uợ và lãi dinh
cu, Trung lỉm kỹ thuât TNMT is,fl2/202]l I7«:V2023 ĩ

IX
Phê dHvịl
phircnii; ân 44

Trinh UBND thảnh pho phè du]p^ phuong ản vả
ban hánh quycl dinh Ihu hải đât Phòng TNMT Ban bồi ihuòng. hô 119 vá tái đinh

cu, Chuyên vicn UUND 'li* ĩomaoiỉ 22A)2/2023 ì

45
Kỳ phê duyct phuang ăn vả han hảnh quycl dinh thu
hổi dôi UBNDTP

Phỏng TNMT, lỉan bỉi ưiuòng, hô
Irv vi tái đinh cu; Chtiyẻn viên
UBNOTP

23IO2ữ023 2-M)2/2023 t

46 Niêm yct quyét dính vn phu(m{;ãn phé duyỉi Ban bồi thuimg. iiỏ tii:i và lái dinh cư UBND pbuòng An '11101, Chóng
TNMT

27/02/2023 27/102/2023 1

■17
Dư thiVo quyỉl dinh bii ihumig. băng chi (ic( lúng
hồđỉn

Ban tHii (huòng, hô trợ vả lãí dính cư Chủ dáu tu 2sm'ìQ2ì 03/3/2023 4

X
Qiiycl <lịnli lioi
tliiivn)i

48
Trìhh UBND lliánh phố han hảiilt Quvxi dinh bẲi
ihuántt

Hun bòi thuimg. hô (rv 0 lõi (liiili cu Chuycii vicn UBND TP mĩỉĩoiì 3

49 Kv Quyvl đinh bồi Ihirũns. hỗ tr<t và lãi dinh cư tiBNr) IT
[ian bãi Ihuững; liô iro và !ÚÌ (linh
cu; (,'hiiycn %'tên UHND TP mV202i ioa'202j 3



SO Ban hãnh kc hoach chi Ihi l<cn bõi ihi>cn>t: ƯIỈNDIT
llỉin buĩ (liưónỊỊ. hù tiợ V.I ÚI dinh

ììl3Cữ23 l7/J/?te.5 5

51
Triến khỉii Quyct dinh tliu hoi dãl. quycl dinh bói
ihuóng vã Nicni quyét dính UBNO pliưông An Thõi

Ban bồi thưimK. ho 110 \á tãi Jinh
cu, Trung lâm Kỹ lliiiâi TNNtT.
Phòng TNMT

20/3/2023 2An/202ĩ s

UBNO ptiưửng An Thỡi. PliòngT.íi

XI
Các hộ chini lập 41.427,90

Chi trii licii hâi
51 Chi irâ ticn hồi (hưòng và bán ttioo <ỉát Ban bôi thuòniỉ. hú irợ vá liii dtnli cư chinh Ké hoach; Plióng TNMT;

Chủ 4ầu tư
2V3n02ĩ 29/3/202.1 3

phưong án lliiróiig
Ban bòi thuòng, hò trv và tói dinh

53 Báo cáo bàn giao đái UBNDTT ctr, Trung lâm Kỹ ihuât TNMT;
n^TNMT;Cbũđ3uiư

ỈO/3/2023 28M/2023 22

S4
Chi uà tìỉn bồi ihinmg lan 2 dói với các hô mòi lẳn
1 không đán Ban bồi thuòng. hò trợ và tái dinh cu

UBND phiráng An 'niói, Phòng Tõi
chinh Kẻ hoacii; Phóng
Chủ đấu tư

AVi ttkặn:
• Chủ tich HDIỈT (hảnh phẩ;
- Phõttg Tài nguyên - Mói tnnmg;
- LĐ. Ban BÒi ihiiõi^ HT&TĐC;
- UBND pbuòng Aii Ttióỉ;
- Đơn vi tư \-ẳn;
- Chã đẩu lu;
-Lưu,VT.

TRƯCÍNGBAN



iin.Ni) 1 iiA.mi imió I'iiú quốc
IIAN HÒI THƯỞNU Mỏ I HỌ VÀ TẢI DỊNH cir

Phụ lục 09

CỌNG HÒA XÃ nOl Cllù NGIIÍA VIỆT NAM
Oộc lAp - Tự <!*' " H^nli riiúc

/'/«? Ọuói:, >if(i'iy^2,ậ^liáitg ^ tiăm 2022

KÈ IIOẠCIl CHI TIÈT xủ LỸ KHÓ KHĂN Vl/ỚNG MÁC: DựẢN CÁrTRKO VÀ
QƯẢNTHẺ VUI cnơl GIÃI TRÍ BIẾN irÒN THƯM - Klll) vực: HỎN TUƠ.M

Chủ dầu tar: công ty TNIIII Mặc Tròri l'hií Qiióc
DỊn chì: Phưàrng An Thới, Ihành phó l*hủ Quốc, (inh Kỉcn Giang.
Dom V{ tir ván: Trung tÌRi Kỹ thuật Tiìi ncuyỉn vi Mội (rvừng lỉnh
Kiên Giiing

Loại virỗmg mác séhộ DIỆN TỈCII
(MÌ) STT NỘI DUNG XỬ LÝ Dơn vị chù tri Dom vỊ phẴi hợp Ihực hiện Dụ- kiến bẳl đầu Dợ kién kct thúc s4 ngẳy

làm viỉc

Phỏng IXMT ràsoát vàphẳn

I {ủý hả sạ: Lập lại trình tự thủ
tục thu hổi dấỉ theo quy djnh. Ban bồi thường, hỗ ttự

và tái dịnh cư

Phỏng TNMT TP; Đom vị
Tư vối; UÌBND phuờng An
Thủi,

Cổ bỉn án nhưng
chưa thực hiện

2 10.510,12

1 loại các bản án của Tòa mả
chưa thực hiện Bác dan khởi kiện: l. Vận động

nhận tiển vả bản giao đất.
2. L4p hổ sơ cuỡng chế thu hắi
dẩl theo quy dỊnh.

Phòng TNMT TP
Ban bổi thưởng, hẫ trợ và
tái dinh cư. ÚBND phường
An Thới

20/6/2022 30/11/2022 116

■) Th\ic hiện cõng tác thu hÀi dát theo quy dinh Phỏng TNMTTP
Ban bẤi thưòiig, hỏ trợ vả
lải djnh cư 01/I2Â2022 29/12/2022 33

1
Uan bồi thường lảm vản bản đẻ nghị hạt kiểin lãm cung cáp hố
so xử lý.

Ban bồi Ihưởng, hẳ trợ
và tái dịnh cư

Hạt {Ciểm lâm 20/6/2022 30/6/^022 9

Có biên bản xử
2

Mạt kiảni lâm cung cỉp tẳt cá các bịcn bản vả hổ sơ iíẽn qtian
theo dể nghi của Ban tiẲi thường. hS trợ v-à tái dinh cư. Kiềm lãm

Ban bải thưỉmg. hỗ ừạ vả
tái đỉnh cư 7/4/2022 22/7/2022 15

phf 1 của hịt
Kiẻm ISm

2 2.859,10
3 Tổ chúc xiỉt duyệt tiguổn gổc dấl UBND phường An

Tbởi
Ban bôi (huõng, hỗ vợ rà tái
định cư. Dơn \i tư xin 25/7/2022 29/7/7022 5

4 Lập phương ản bổ sung theo quy dịnh Ban bổi thuòng, hỗ trợ
vả tái dịnh cư

Phòng TNMT, Đơn vị lư
ván 8/1/7022 10/7/2022 48

5 1'hu hồi dát và giao clio chủ dầu tu ƯBNDTP

Phòng TNMT, Ban bồi
thường, hồ trợ và tái dinh
cu

10/10/2022 28/10/2022 15



Loại vinVnB niiic Sỗ hô
DHvN Tícn
(M2)

SVÌ NỌI DUNC; XlTíÁ' !)<rn vị chii trì i)rrii vị |)lii)i hự|» thực hivn Dự kìốn bìit (lầu Dir kicn kct Ihủc
.Số ngày
làm viộc

i)ẫ chuyển hả Sữ
ctr&ng chổ qua
phòng TNMT

6 67,742,00

1 tcièin Ira và rà s<jal !;ii hồ íiĩ ì'hòng TNMT IP Ban bồi liiuờnỊ-. hỗ irợ vá
tái dinh cư

20/6/2022 08/7/2022 19

1
Trinh và thanì mưu cho UBND TP ban hánh quvếl đinh cường
chẻ Ihii hồi đảt. rhỏngTNMTTP Ban l)ồi thường, hỏ trợ và

lái djnh cư 11/7/2022 22/7/2022 12

3 UBND TP kỳ quvéi định cuỏngchể thu hồi dật UIÌND TP Phỏng TNMTTP 25/7/2022 26/7^022 0

4 Trinh vả tham mưu cho UBND TP thành lộp ban cưỡng chẻ Phòng TNMTTP Ban b<>i Ihường, hỗ Irợ và
tái đìnl) cư

27/7/2022 05/8/2022 8

5 Ký quỵét định íhành l(ip ban cưỡng ché UBNDTP PhốngTNMTTP 08/8/2022 09/8/'2022 -)

6 I4p kế hoạch cưởng chc Phòng TNMTTP
Ban bỒí thường, hố trợ và
tải định cư 15/8/2022 19/8/2022 5

7 Trinh vả ưiam mưu ban hủnh ké hoạch cưỡng chế Phòng TNMTTP Ban bồi thuỡng, hẫ trợ và
tái dinh cư 22/8/2022 26/8/2022 5

8 ƯBNDTP ký kế hoụch cu&ng chế UBNDTP PhònsTNMT'IP 05/9/2022 09/9/2022 5
9 Họp ban cưỡng chế Bán cưỡng chế 12/9/2022 16/9/2022 5
10 Tồ chức thực hiện cuỉìiig chể thu hổí dấl UBNDTP PhỏnR•rN^iT^P 19./9/2022 29/9/2022 9

ilộ dân dã chét i 1J08,00 l
Kiém Ira và rà soát lạí hồ so lủm l>áo cảo gửi UBND xin chú
tnrơng

Ban bôi thường, hỗ trợ
và tái đỊnh cư ƯBND phưởng An Thởí 20/^022 30/6/2022 9

ĐA nhận tiền, đất
nhả nưứcquàn
iỷ, dất khống

đừực bài ttiường

43 53.008,55

I Tỗ cliửc đi kiém Ira hiện tr?ing Ban bổi ihưởiig, hỗ Irợ
vảưudịnhcự

UBND phưởng An Thởí.
cbủ đẩu tư 20/6/2022 24/6/2022 5

2 Làm biện bản đi kiém tra hiộn trÃing Đan bồi ỉhườiig, hỗ trợ
vảtáiđinhcư

ƯBND phường An Tliái,
chù đâu tu

ỵ■ itứĩữh nỉéỉim 2

3 Tỉm các bíỗn bản bản giao mặt bằng và hồ sơ liẼn quan Ban t>ổì thường, hỗ irợ
và tái định cữ

ƯBND phường AnThởi,
chủ dầu lu 29/6/2022 08/7/2Ọ22 8

4 Lập danh sảch vâ bân vẽ biện trựiig ỉỉan bồi Ihuờng, hỗ trợ
và tái định cư

ƯBND phườiig An Thời,
chũ dảu lư 11/7./2022 15/7/2022 5

5 Lảm báo cáo giải phòng tnặt bảng Ban bồi thưímg. hỗ trợ
và tải dịnh cư Chủ đẩu Iư 18/7/2022 22/7/2022 5

6 Trinh UBND TP
Ban bôi thutog, hễ trợ
vả tảí đinh cư Chủ đẩu tư 25/7/2022 nnmii 3

7 Ký báo cáo gìảĩ phỏng nỉặt bảng UBNDIP
Ban bồi thường, hỗ irợ và
tái dỊnh cir 28/7/2022 29/7/2022 7

DS lập phương
án, nhưng hộ dân
kliỗng chịu nliậii
tiển và bàn giao

(iẩt.

24 16.659,80

I Mời vận dộng nhận tiẻn vã bản giao tnặt bắng Ban bồi thuờng, hỗ trợ
vả ưiỉ dinh cư

UBND phưòmg An ĩhớì,
chũ dầu (ư 20/6/2022 22/7/2022 25

">
Rà soái lại hỗ sơ chuyển phòng TNMT dể kiểm tra và tham mưu
UBND TP ban hảnh quyểt định cưỗng chế thu hổì đất

Ban bồi thưởng, hồ trợ
vảtáỉ định cư

UBND phuờng An Thớí,
chủ đầu iư 25/7/2022 19/8/2022 20

3 Trinh hồ sơ lên phõngTNMT TP Ban bồi thường, hỗ trợ
vã lài định cu

Chù đầu tư 22/8/2022 26/8/2022 5

4 ICiểm tra vả rả soát lại hồ ạ» Phòng TNMTTP Ban bỏỉ Uỉuờng, hẫ ượ vả
tái dịnh cu 29/8/2022 ■nmm. 18

5
Trỉnií vả tham mưu cho UBND TP ban hành quýẾi định cirỡng
ctiế thu hải đất. Phòng TNMTTP Bỉui bồi thưởng, hỗ ượ và

lải dinh cư
26/9/2022 30/9/2022 5

6 UBNDIT ký quyềt (lịnh cưỡng ché tbu hăi đẳi ƯĐNDTP PtiỏnRTNMT'n> 03/10/2022 07/10/2022 5

7 Trinh và thíim mưu cho UIỈND TP thánh lập ban cương chc PhửngTNMTTP Ban bổi Ihường. hỗ trợ và
tái dinh cu

10/10/2022 14/10/2022 5

8 Kỷ qify€t (tịnh thành iâp ban cư&ng chế UBNDTP Phòng TNMT Tỉ' i 7/10/2022 18/10/2022 1

9 ựip kẻ hoạch cưồng chc Phòng TNMTTP
Ban bổi thưởng, hỗ trợ và
tái dịnh cư 19/10/2022 25/10^022 1

ĨO Trinh và tham inưu ban hành kể hoadỉ cư&ní' chể PhòniịTNMTTP Ban bổi thường, hS trợ và
táỉ dỉnh cư 26/10/1022 04/11/2022 8

II ƯBNDTí' kÝ ké hoạch cưởiig chế UBMDTP Phòng TNMTIT Ơ7/11/2022 15/11/2022 7

12 Hụp ban cuỡng chỗ Ban cuỡng chế 16/11/2022 18/11/2022 3
13 Tồ chửc ihực hiện cường chề thu hổi (lất UBNDIT Phỏng TNMTT[> 22/11.''2022 50/11/2022 7



lv(>ại vưánỊ; tiiiir Sổ hộ DIẸN TÍCH
(M2)

srr NỌI I)ih\(; \Ũ I,V Dơii vị ctiũ tri Oon vị phổi hự]) (hực hiện Dự kiến bắt dầu I)|/ kicn kcl (hủc Sổ n){àv
làm việc

1 K:i chửiig tlm Ihẩm dịnh giá Phònị- lải chinh
Ban bồi ihườiig, hỗ trợ và
tái dính cư, cliủ dầu (u 20/6/2022 '>()r7P0')t 30

Tài sán rỏnfỉ 7 13.948,50 -> Thưc hiộn các thủ tục thanh lý tlico quy đinh Phòng lài chinh Ban bồi thưởng, hỗ Irơ và
tái dính cu, chú dảu tư 01/8/2022 19/8/2022 19

3 Bản giao mật bảng Phổng tải chinh
Ban bổi ihirờng, hồ Irợ và
tải dịnh cư. chù đầu tư 22/8/2022 31/8/2022 23

I Rả soảl tổng hợp đon khiéu nọi ciia hộ dản Thanh ưa TP Phòng TNMT 20/6.'2022 30/6/2022 9

2 Thẩm ba, xác minh dan khiéu nại và di kiểm ưa thực địa Thanh tra TP Phòng TNMT 04/7/2022 22/7/2022 15

3 Tham muu UBND TP giải quycl khiéu noi Thanh tra TP Phòng TNMT 25/7/2022 29/7/2022 5

ỉlộ dẳn khiêu nại
ở thanh Ira ri'

3 5.861,80
4 Đan hành quyểt định giải quyết khỉéu nại hoặc thông báo kết

luận
Thanh Ira IP PhòngTNMT 01/8/2022 05/8/2022 5

5 Triển khai cho hộ dán. niêm yél quyét đinh hoặc thỗhs báo Thanh iraTP
Đan bồi thường, hỗ trợ và
tái địiih cư, chủ dầu tư 8/8/2022 í 2/8/2022 5

6

Thực hiện quyết đinh Ị>iảÌ4]uyétkhì£u nại, thông báo ĩcểt luận.
Thanh tra TP

Phòng TNMT, Ban bồi
thuởng, hẫ ượ và tái đfnh
cư, chủ đầu tư

15/8^022 30/12/2022 98

ì^'ai nhậu:

- Chủ tich HDBT ihãnh phổ;
- Pliòng Tài nguyên - MÔI tniửng;
- LĐ. Ban Bồi thuờng, HT&TĐC;
• UBND phiròniỊ An Thỏi;
- Đon %ì lư van;
• Chù đàu tu;
.LUU.VT

TRƯỞNG BAN

Trần Thanh Huyên
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BAN BÒI TIIƯỜNG llỏ TRỢ VÀ TÁI Í>|NI! c u

Phụ lục 10

CỘNC; MÒA XẢ llỌl cmi NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - Tự đo - llạnl) Phúc

Phú Quắc, ngàv ̂ J^hàii^O "àm 2022

TỎNG IIỢP CÁC KHÓ KHĂN VƯỞNG MẮC DựÁN CÁP TKEO VÀ
QUẢN TIIẺ vưl CHƠI GIẢI TRÍ BIẺN IIÒN THƠM - KlUi vực HÒN THƠM

Chủ đầu tin Công t>' TNIIH Mít Trời Phú Quốc
ĐỊa chỉ: Phưừng An Thớì, thành phá Phú Quồc, tinh Kit'n GiHng.
D<rn vị tư vin; Trung tâm Kỹ Ihuật Tài ngaycn và Môi trvừng tínb Kiỉn
Giang

STT
LOẠI VƯỚNG

MÁC
Tổng diện tích IIỘ dân

Diện tích (ừng
thửa

Nội dung vưứng mắc Tliờỉ gian xủ- lý Ghi chú

Chưa xác djnh dược chủ sử
dvng

779^0
Chưa xác định được dược đă do dạc kiểm đếm
hay chưa. ] 1 tháng

Vũ 'niị 'Ilianh Thúy 33.33 uo
Đă tiển hành do dạc, kiểm don vảo ngày
27/4/2022 nhưng hộ dân vẳng mặt nên dă lảm
biên bản vẳng mật. 11 tháng

Trung Tâm Viền Thông 187,00 Đă do dạc kiêm đêm dê lập PA 11 tháng

1
Chira do đạc và

lập PA
41.427,90 Bưu diện Hôn Tliơm 114,00

Lập inỗi phương án do dât này lả của cá nhàn chử
không phải của tổ chức l! tháng

Ngô Kim Phượng 5.365,90
Mới thâni dịnh phưcmg án xong, lảm việc với
phỏng TNMT sớm ra biên bản thấm định. 11 tháng

Nguyễn Kim Thu 900,20 Nằm (rong danh sách 68 hộ Ux>ng TÙnK 1 ỉ tháng
516;20 Nẳm trong danh sách 68 bộ trong rủng 11 diáng

Hoàng Văn Ba
116,80 Nẳm ưong đanh sách 68 hộ trong rừns 11 thảng
116,80 Nằm ưong danh sách 6S hộ ữong rùng 11 tiiánạ

411.70
Có bàn ản của Tòa, UBND ds giao cho phỏng
TNMT tham mưu.

trong năm 2022

Có bản án của Nguyễn Tliị Hồng
2.063,50 Cỏ bản án cũa 1 oa, UBND đã giao cho phòng

TNMT tham mưu. trong nãm 2022

2
Tỏa nhưng chira

thực hiộii theo
10.510,12 1.265,20

Cỏ bản án của Tôa. ƯBND đs giao cho phòng
TNMT ửiam mưu. (rong năm 2022

bản án
499,22

Có bản áii của Tỏa, UBND dã giao clio phòng
TNMT Iham mưu. iTong nãm 2022

Nguyền Vãn Xuân 6.270.50 Có bản án cùa Tồa, nhưng chưa thực hiện dược. trong nSin 2022

Có quyết dịnli xfr
phiil, làm việc vởi

kiểm tâm
2.859,10

Nguyễn Tlianh Toàn 1.053,00 Thu thập lại hồ sơ xử phạt của kiểm lâm 15 thảng 7 năm
2022

Đỗ Ngọc Pliương 1.806.10 Có QĐ xứ phạt, xcm lại QĐ xử phạt
15 tháng 7 nưm

2022

\U\VÀ

V



sri
l.OẠI VirÓNC

MÁC
'rổiig diện tích iiộ drii)

Oiệii tích ltrn)ỉ
ttiửa

Nội «luiig virónỉĩ mắc Thòi gian xử lý Ghi ctuí

HuịTih Tấn i'hương 13.440,80
Đã chuycn hồ sơ cirởne ché qua phông TNMT,
bộ phận pháp chc dana kictn ira hồ sư. Tliáng 9 năm 2022

Muỳnh Lệ Licu 16.824,10
Đă chuvồn hồ sơ cưỡng ché qua phòng TNM r,
bộ phận pháp chế dang kỉcin ưa hồ sơ. ■íliáng 9 năm 2022

Lê Tliị Vân 19.591,80
Đã chuyển hồ sơ cưỡng ché qua phòng TNMT,
bộ phậii pháp chế dang kiểm tra hồ sơ.

'niáng 9 năm 2022

4

Đã lập hồ Stf
cưỡng chc và

chuyễii cho phồng 67.742.00

lỉuỳnh LệThúy 17.633,00
Đủ chuyển hồ sơ cưdng chế qua phòngTNMT,
bộ phận pháp chề đang kiểm tra hổ sơ.

Tháng 9 năni 2022
TNMT kiểm tra

vả Ihain mini 38,30
Đa chuycn hổ sơ cuởng chẻ qua phòng TNMT,
bộ phận pháp chế đang kiểni ưa hồ sơ. 'Iliáng 9 năm 2022

Đặng Văn Chuồng 30,10
Đâ chuyển hồ sơ ctrỡne chc qua phòng TNMl',
bộ phận pháp chế dang kièra tra hổ sơ.

Tỉiáog 9 nãm 2022

159,40
Đã chuyển hổ sơ cưỡng chế qua phồng 'IX MT,
bộ phận pháp chế dang kicm tra hả sơ.

niáiig9năm2022

Dương Tliúy Linh 24,50 Đã cỏ QĐ cưởng chế, chờ kế hoạch cư&ng chẻ
ITiáng 9 nănỉ 2022

5

1)2 iập PA Iihirng
hộ (iẵn kỉiông ký
bất kỳ giấy iờ
nào.

1.308,00 Huỳnh Quốc Dirơĩíg 1.308,00

Đa lập phương ân nhưng hộ dân idiông ký vảo
bicn bản do dạc, kiềnỉ kc, cùng như không kỷ
nhận tliôtig báo và QĐ nào. Miộn nay hộ dàn đă
chcl.

Ngày 10 tháng 6
năm 2022

Phạm Văn Dũng 161,20 Đã nhận tiền chờ lảm báo cáo GPMB
31/7/2022

872,60 D3 nbậo liền chờ lảm báo cáo GPMB 31/7/2022

3.30 Đă nhận tiền chớ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

Trirừng hợp đã
nhận tiện bàn

giao đất, đất nhả
nước quản lý, dầt
khỗngđược bổi

thường.

90!,30 Đã nhận liền chờ làm báo cáo GPMD 31/7/2022

Nguyễi) Văn Đông 1.026,20 Đa nhận liền chở làm báo cáo GPMB 31/7/2022

973,90 Đ9 nhận tiền chờ lảm báo cáo GPMB 31/7/2022

6 53.00835 287,70 Đâ nbỉn tiền chờ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

1.378,10 Đã nhận tiên chờ lám bảo cáo GPMB 31/7/2022

Phạm 'niị Nguvệt 8263 Đă nhận tiền chờ làm báo cáo GPMB 31/7/2022

571.50 ĐS nhận ticn chờ lảm bảo cáo GPMB 31/7/2022

Nguyễn Thỡì Thạiili 3.440.90
Không dược bổi thường theo kct quá xct nguỗn
gác đất cùa UBND xâ. Khi làm bảo cáo GPMB
thì dưa diộn tích dất nảy vào trong báọ cảo luôn.

31/7/2022
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Nguyễn Thị Đáiie 901,40 Không được bổi Ihuờng ihco kct quả xél nguổn
gốc clất cùa UBND xă. K.hỉ lảm báo cảo GPMB
thì dưa diện tích đất này vào trong báo cáo luỏn.

31/7/2022

Nguyễn Thj Kim Thoa 733,80 Khổng dược bổi thưởng theo kà quả xét nguồn
gốc đất cụa UBND xã. Khi lảm bảo cảo GPMB
thi dưa diện tích đầ này vàu (rong báo cáo luôn.

ì ì n.1022

Đặng Thị Hoa 1.677,60 Không dựợc bổi Uiưòmg (hco kểt quả xét nguồn
gốc dlt của UBND xS. (Chi lảm baõ cáo GPMB
thì dưa điện tích đất này vảo ữon^ báo cáo luôn.

31/7/2022

Ph^iii Thị Nguyệt

2.479,00
Không dược bồi thường theo kết quá xẻt nguồn
gếc đât của UBND xã Khí lảm bao cáo GPMB
thì đưa diện tỉch đất nảy vảo trong báo cáo tuôn.

31/7/2022

Trưàng hựp dẫ
nhận tiền bàn

giao đất, <lất nhi

1.519,70
Không được bổi thường theo kết quả xỂt nguồn
gổc dẳt của ƯBND xã. Khi làm bão cảo GPMB
thi đưa diện tích đắi nảy vào irong báo cáo luôn.

3ìnf2022

nước quàn iỷ, (lất
không đưực bồi

tliưửiig. Nguyễn Thi Chim 1.438,60 Không được bổi thưởng Uico kcl quả xỂt nguồn
gổc dất của UBND xã. Kliỉ iàm báo cáo GPMB
thi đưa diện tỉch đất này vảo ữong báo cáo luôn.

31/7/2022

Quách Thị Kim Đào 399,80
Không được bổi thường theo kct quá xót nguồn
gốc dầt của UBND xã. Khi làni báo cáo GPMB
thi đưa diện tich đất này vâo trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyền Thị Tơ 572,80
Không được bổi thường theo kết quả xót nguồni
gốc đẩt của UĐND xã. IChi làm bảo cáo GPMB
thi dưa diện tích dất này vảo trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyễn Vàn nm 731,00 Không dược bổi thường theo két quả xét nguồn
gốc đit củạ UBND xă. Khi lảm bảo cảo GPMB
tliỉ đưa diện tích đất này vảo trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Ngô Thị Hồng Vân 395.20
Không dược bồi thường theo kếl quả xét nguổn
gẩc đẩt cũa UBND xã. Khỉ làm báo cảo GPMB
thì đưa diện lich dất nảy vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

•ị-ÕPtì
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Mai Thị Bỉch Trinh 688,00 Không dược bồi ihướng Ihco kct quả xét nguồn
gốc đấl của UMND xã. Khi lâm báo cảo GPMB
ưii dưa diện tích dat này vảo ưong bảo cáo luôn.

3Ư7/2022

Nguyễn 'Qiị 'l'uyếl Nhung 1.189,10 Không dược hối Ihưìmg theo két quả xét nguồn
gổc dấl cửa UBND xữ. Khỉ làm bảo cáo GPMB
ưii dưa diện lích dấi này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Chung Thị Yén Linh

571,70
ỈGiông được hồi thường tlieo két quả xét nguồn
gổc đầt của UBND xã. Khi làm báo cáo GPMB
thi dưa diện tích đất vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

5.965,80 Không đuợc bổi thuòng Iheo két quả xét nguồn
gốc đất cùa UBND xã. Klii iàm báo cáo GPMB
thỉ dưa diện tích đất này vảo trong báo cảo luôn.

31/7/2022

TrinVng hợp dã
nhận tiền bàn

giao đất, đất nhà
nước quàn lý, dất
không dược bồ!

thirởiig.

Ptiạni Đinh lỉoàng

1.189.80
Khỏiig dưực hôi tliường llico két quả xét nguổi)
góc dấl cùa UBND xã. Khi lảm báo cáo GPMB
ứii đưa diện tich đất này vảo ưong bảo cáo luôn.

31/7/2022

3.388,80
K.hông dưọc bồi thưòmg theo két quả xét nguồn
gốc đất của UBND xă. Khỉ làm báo cảo GPMB
thì dưa diện tích dất nảy vảo trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyễn Thị 'Iliu Trang

830,70
Không được bổi (hưòng Uico kếl quả xệt nguổn
gốc đấl của UOND xâ. Khi lảm báo cáo GPMB
thi dưa diện tích dất này vảo ữong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyễn Thị Mương 2397,00
Khôiig được bổi ứtưởng theo kểt quă xct nguồn
gốc đất cũa UBND xâ. Khi lảm bảo cáo GPMB
thi đmi diện tich dắt này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Nguyền 'nianh l -âm 1.412.20
Không được bổi Ihưỏmg (hco kết quá xct nguổn
gốc dẩt cùa UBND xã. Khi lảm bảo cáo GPMB
thi dưa diện licli dất này vảo trong bảo cáo luôn.

31/7/2022
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158,40
Không được bổi thườiig theo kcl quá xét nguồn
gốc dắt của UBND xă. Khi làni báo cáo GPMB
liii dưa diện lích đất náy vảo trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Đinh Thị Ngăi 1.177,50 Không duợc bồi thưòng tiico kết quà xét nguổii
gổc đất cùa UBND xã. Khi lảin báo cáo GPMB
thi đưa diộn tích đât này vảo ưong báo cao iuôn.

31/7/2022

1.001,40 Không dược bồi thường theo kết quả xét nguổn
gổc đất cùa UBND xằ. Khi lảm báo cáo GPMB
Ihĩ dưa diện tích dất nảy vảo ưong bảo cáo luồn.

31/7/2022

Nguyễn Tlii Thu Trang 547,70
Đất không dược bồi thưởng, nhưng Hoảng không
bịểt có QĐ thu hổi dất hay không, nếu khổng cỏ
QĐ thu hổi đầl Ihi làm BC GPMB.

31/7/2022

Trưửng hợp ds
nhận tiền bàn

giao dất, đất nhả
nước quẩn iỷ, đất
không đưot bổi

Nguyễn Hoàng Phi 103,70
Đẩt nhả nưóc quản lý, lảm báo cáo GPMB dưa
điện tích này vào trong bảo cáo luôn.

31/7/2022

Nguycn I iữu Huynh 104,00
Đât nhả nuớc quản lỷ, làin bảo cảo GPMB dưa
diện (ích nảy vào trong báo cáo iuôn.

31/7/2022

Huỳnh Thị Lài 109,20
Đắt nhà nước quản lý, làm báo cáo GPMB đưa
diặa tỉclỉ này vào trong báo cảo luôn. 31/7/2022

thường. Nguyễn llianh Tâm 110,00
Đât nhả nước quản lý, tàm báo cáo GPMB dưa
diện tỉch nảy vảo trong báo cáo luôn. 31/7/2022

98,00
Đât nhả nữóc quản lý, lảm báo cáo GPMB dưa
diện tich này vào ưong báo cáo iuôn.

31/7/2022

153.30
nhà nước quản lÝ, làm báo cáo GPMB dưa

diện tich này vào ưong báo cáo luôn. 31/7/2022

Nguyễn Tri Hiểu 174,80
Đảt nhà nước quản tỷ, làm báo cáo GPMB đưa
diện tích này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

110,20
Đăt nhà nước quản Iv, {àni báo cáo GPMB dưa
diện tích này vào trong bảo cáo ỉuỏn. 31/7/2022

Thải Ngọc Minh 100,40
Đẩt nhà nước quản ]ỷ, làm báo cảo GPMB đưa
diện tích vào ttoi% báo cáo luôn.

31/7/2022

Lê 'n»ị Tuyét 101.80
Đất nhã nước quàn ]ý, làm báo cáo GPMB đưa
diện tidi này vâo (rong báo cáo luôn. 31/7/2022

Lè Thủy Dương 99.50
Đát nhả nước quản Iv, làm báo cáo GPMB đưa
dliện tich này vào trong báo cáo luôn.

31/7/2022

Trẳn Ngọc Bảy 137,60
Đất nhả nurơc quảiỉ Iv, làm báo cảo GPMB dưa
diện tich này vảo ttong báo cáo tuôn.

31/7/2022

C'i

s
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Phùng Thiên Hùng 129,40
Dất Hlià nưtVc quàn lý, lảin báo cáo GPMIỊ dưa
diện lícii này vào trong bảo cáo luôn. 31/7/2022

Đỗ Văii Dũng 130,90
Đẩt nhã nước quản lỷ, lảni báo cảo GPMB dưa
điệii lỉch nảy vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

Trưởng dẵ
nhận ticn biin

giao dát, đất nlià
nưức quàn lỷ, đất
không đuvc liui

tliiròrng.

6,90
Đât nhà nirởc quản lỵ, làm báo cảo GPMB đưa
diện tích này vảo trong báo cáo luôn. 31/7/2022

10,90
Đăl nhả nưỡc quản lý, lõni bảo cáo GPMB đưa
diện tích này vủo trung báo cáo luôn. 31/7/2022

12.30
Đẩt nhà nuớc quản lý, làm báo cáo GPMB dưa
diện tích này vảo trong báo cảo luỡii. 31/7/2022

235,70
Làm báo cáo GPMB dtra diện ỉich này vào trong
báo cảo luôn.

31/7/2022

1.197,25
Đât nhà nước quản lý, làm báo cảo GPMB dira
diện tích nảy vào trong báo cáo luôn. 31/7/2022

Sân Bóng UBND 2.309,90
Lảm việc với phường để xcm umig dụng cho thể
tliao hay không, nếu không thi lãin BC GPMB 31/7/2022

Dải Rác 5.762,90
Làm việc với UBND phường xem còn sử dựng
bsi rác nừa hay không, nếu idỉôiig ưù iảni báo cáo
GPMB và giao đất.

31/7/2022

Trần Văn Hùng 307,80
Hộ dãn không chịu nhận ticn do dòi tái dịnh cư,
đă niời tên vận dộng iầii 1, vả có BB vận dộng 30/11/2022

Nguyễn Văn Tám 179,60
Hộ diin không chịu nhận tiền do đòi tái dịnh cư,
dã mời lên vận dộng lằn 1, và có BB x^ận dộng 30/11/2022

7

Uă lập PA nhưng
hộ dán không
chịu nhận (icn

16.695^0
LỄ Văn Đửc, Nguyỗn Văn
Tuẩo, Trần Sơn 'lliảnh. Lê
'nii Thúy Mương

429,00
Hộ dân không chịu nhận tiền, xcp lịch mời lèn
vận dộng 30/11/2022

Phạm ánh Ngọc 160,00
í ỉộ dân không chịu nliậii tiền do đòi tái dịnh cư,
đằ mời lẽn vận dộng lần l, vả có DB vận động 30/11/2022

Nguycn Thj Lộ u>'ên
971,30

1 ỉộ dân khôiig chịu nhận liền, mởi lên vận dộng
nhưiig hộ dân khõng dcn. 30/11/2022

1.004,70
Hộ dãn không chịu nhận tiền, mời lên vận dộng
nhưiig hộ dân khỏng dcn. 30/11/2022
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Trần Xuân Cưòng 120,00
Hộ dân khóng chịu iihỊn tiền, xcp lịch mời tẽn
vậii động 30/11/2022

Nguyễn Thị Danh Thuy 132,00
Hộ dẳn không chịu nhận tiền, lịch mởi Icn
vặn động

30/! 1/2022

Phương án dứiig Icn bà
Nguyễn Thị Phương Minh.
Niumg đất cùa bà Uyẽn

1.138.20
Hộ dăn khổng chịu nhận tiền, xếp lịch mời lên
vận động 30/11/2022

Nguyễn Thị Kim Sang 100,00
Hộ dẩn idtông chịu nhặn tiẻn do đổi tái dịnh cư,
đã mời icn vận dộng tần 1, vả có BB vận dộng 30/11/2022

Nguyễn Văn Tiến 200,00
Hộ dân khổng diiu nhận tiển do đòi tái định cư.
đã mỏri lẽn vận động lần 1, và cỏ BB vận động 30/11/2022

Nguyễn Hồng Phát 150,00
Hộ đân không chỊu nhận tiền, xểp iich mời lên
vận dộng 30/11/2022

Huỳnh Phương Thảo 166,80
Hộ dân không chịu nhận tiẻn, xếp lịch mời icn
vậiiđộng 30/11/2022

Đã iập PA nhirng
hộ dân kliông
chịu nliận tiền

Nguycn Huỳnh An Phú 95.50
Hộ dần không chỊu nhận tiềa, xếp lịch mời lên
vận dộng 30/11/2Ò22

Huỳnh Tấn Đông 100,00
Hộ dẫn không chịu nhận tiên, xêp lích niời lên
vận động

30/11/2022

Phạin Tning Hiếu 4.519,60
Hộ dán không diịu nhận tỉển, X'cp lịch mời lên
vệm dộng

30/11/2022

Lầu Tlíanh Sơn 142,20
Hộ dân không chịu nỉtận tiền, xếp lịch I»ời lén
vận dộng 30/11/2022

Hà Mỹ Tùng 210,80
Hộ dán kliỏng chịu nhận tỉển do dỏỉ tái dịnh cư,
đẫ mời lôn vận động lầii i, và có BB vận dộng 30/11/2022

Nguyễn Thanh Thủy 6.000,00
Hộ dân khổng chịu nhận tiền, xếp lịch mời Icn
vận dộng

30/11/2022

Nguycii Tuấn Anh 100,00
Hộ dân kỉiòng chịu nhận tiên, xép lịch mởi lên
vận động

30/11/2022

Lc Xuân Thu 147.40
Mộ dân không chịu nhậii tỉềii, xếp lịch niờỉ lên
vận động

30/11/2022

Kha Thi Huệ 10,00
Hộ dân không chịu Iihận licn, xếp lịch incri lên
vận động

30/11/2022

Đỏ Ngọc (^hưiTiig 100,00
Hộ dân khỏng chịu nhận ticn do đòi (ái dinh cir,
da mời lẽn vận dộna lần 1, và có BB vận dộng 30/11/2022
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MÁC
Tống diện íicíi llụ dân

Diện tícli từng
thửỉi

Nội dung vtrónịỉ măc Tliòi {ĩiaii xử Iv GIŨ chú

Duong Quoc Sỳ 100,00
1 lộ dân không chiu nhận lícn do dôi lái dịnh cư,
đù Iiùĩi lên vận dộng lần 1. và có lìB vận clộng 30/1 1/2022

Đồ Ngọc Ycn 110,90
Hụ dân không chịu nhận lièn, xếp lịch mời lẽn
vậi) dộng

30/11/2022

Trụ sở UBND 3.737,90
Lảm viộc với piiòng lài clíinh dể bicl liến (lộ thầm
dịnh giá

Cuổi 1'8 năm 2022

TruờiigTHCS 6.712,70
Làm việc vỡi phòng tài clúnlt dể biết ticn dộ thẩm
dịnh giá

Cuổí 1'8 năm 2022

Phạm .Văn Hùng 88,10
t^m vỉộc với phỏng tài chinli dề biết tícn dộ diẩm
dịnh giả

Cuối T8 năm 2022

Trạm Y Tc
23,70

Lảm việc với phỏng tài chính để biết ticn dộ thẳm
định giả

Cuối TSnẫm 2022

8 'l'ài sân công 13.948,50
1.220,40 Lãm viộc với phông tảỉ chính đổ bíểt tỉến độ thẩm

dịnh giá
Cuổỉ T8 năm 2022

NhàCôngVụUBND 513.00
l .àm xnộc với phòng tài chính để bict tién dộ thồni
định giả

Cuối T8 năni 2022

909,10
Lảm việc với phòng tải chính dể biết lién dộ thẩm
định giá

Cuối T8 nãni 2022

Công An xa 136,30
Lảni việc với phỏng tải diinh dế bỉct tici) dộ tliẩm
dịnh giá

Cuối T8 năm 2022

31.30
Làm việc với phòng tài clúnh dc biél ticn độ tiiấm
định giả

Cuối T8 năm 2022

Trạm Phát Điện 576,00
Làm xảiỉc với phòng tài chính đê biẽt tiên độ thâm
định giả

Cuối T8 năm 2022

Nguyễn Thị Hưcmg 100,00
Đang khiếu nại vì không dược bồi thường vổ Iihà
ở

cuối tháng 8 nãm
2022

9

Dang khiẹu.nại
hoặc iiên quan

chỗ ử Thanh Tra
IT

5.861,80 Ngũycn Đinh Quang 260,00

Hộ dáii kỉúcu nại dề ngliị xc( diuycn dổi ngliC,
BBT đă lảm văn bản gửi cho địa phương ỡ
Phường Dinh Chiểu, Quận Thù Đức TP HCM để
xác minh ngliề nghiệp cùa ông Quang. Nhưng
chưa cỏ phản hổì tir dịa phưomg.

cuói Ihảng 8 nãm
2022

NguỵcnQuốc Tuấn 5.501,80 Đang vướng mẳc vổ vỉệc cầp sổ
cuối tliánc 8 nãin

2022

Nơi nhận:
-Chú tịch IIDBT Ihành phổ;
- Phỏng Tài nguyiin - Môi trường:
- LĐ. Ban Bôi Ihường, UT&TĐC;
- UBND phường An TIhVì;
- t>cm vị tư vấn;
- Chủ đầu tư;
- Lưu. VT.

rRirỞNG BAN

Trần Thanh Huyền
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