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        Hà Tĩnh, ngày         tháng       năm 2021 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Đề án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng 

tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh 

 
Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn 

thi hành; xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4894/TTr-

STNMT ngày 26/11/2021 và Liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5080/LN-TNMT-KHĐT ngày 12/12/2021; thực 

hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 200-TB/TU ngày 07/12/2021 và Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Thông báo kết luận số 204-TB/TU ngày 13/12/2021; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Đề án 

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu 

tư tại Khu kinh tế Vũng Áng, với những nội dung chính sau: 

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án: 

Thời gian qua, tỉnh tập trung xúc tiến để kêu gọi các nhà đầu tư vào Khu kinh 

tế Vũng Áng theo quy hoạch. Tập đoàn Vingroup đã được cấp phép đầu tư dự án 

Nhà máy sản xuất Cell Pin (hiện nay đã tổ chức khởi công dự án) và đang nghiên 

cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp 

Nhà máy sản xuất ô tô và linh phụ kiện kết hợp cảng biển; các Nhà đầu tư đang đề 

xuất các dự án Khu công nghiệp, đô thị… Đây là các Dự án lớn, trọng điểm và cấp 

thiết đầu tư theo đúng nội dung Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 09-NQ/TU 

ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Khu Kinh tế Vũng 

Áng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 là thu hút các dự án sau thép, 

cơ khí, chế tạo, công nghiệp ô tô… là các dự án có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển 

của Khu kinh tế.  

Để thu hút được các dự án lớn đầu tư vào vào Khu kinh tế Vũng Áng, cần có 

mặt bằng sạch để bàn giao ngay cho các Nhà đầu tư sau khi các dự án được chấp 

thuận. Vì vậy, chủ động triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có 

quỹ đất sạch thu hút đầu tư là rất quan trọng, cấp thiết và cần phải triển khai ngay 

từ tháng 12 năm 2021. Để triển khai việc này, qua soát xét, các sở, ngành đã đề ra 

03 phương án thực hiện, cụ thể:  

Phương án 1: Lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư với hình 

thức như dự án đầu tư công. Phương án này chưa đảm bảo cơ sở pháp lý vì dự án 

bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên không thuộc đối tượng 
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điều chỉnh của Luật Đầu tư công, việc thẩm định cân đối nguồn vốn cũng không thể 

đáp ứng theo quy định. 

Phương án 2: Xây dựng sơ bộ phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

tái định cư và hoàn chỉnh phương án, tổ chức thực hiện GPMB, tái định cư sau khi 

dự án của Nhà đầu tư được chấp thuận. Phương án này sẽ gây ra sự chậm trễ trong 

việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng, không thể đáp ứng yêu cầu bàn giao 

ngay mặt bằng cho Nhà đầu tư sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Phương án 3: Xây dựng Đề án để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 

tạo quỹ đất trình HĐND tỉnh thông qua. Qua xem xét phương án này có cơ sở pháp 

lý thực hiện và thực tế tỉnh cũng đã và đang triển khai các Đề án tương tự: (i) Đề án 

đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài; thu hồi đất, BT GPMB tạo quỹ đất sạch 

hai bên đường để đấu giá đất gắn với quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây Thành 

phố Hà Tĩnh; (ii) Đề án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải 

Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh. 

Trong điều kiện các Nhà đầu tư đang khảo sát, nghiên cứu để đề xuất dự án, 

nguồn vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng lớn (dự kiến trên 4000 tỷ 

đồng), để đáp ứng yêu cầu có mặt bằng sạch để bàn giao cho nhà đầu tư khi đủ điều 

kiện thực hiện dự án và cơ sở pháp lý, thì phương án đáp ứng được là: Lập Đề án 

bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

Đề án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sẽ giải quyết được những vấn 

đề cụ thể như sau: 

- Khoanh định phạm vi, ranh giới, đối tượng để thực hiện các nội dung công 

việc như: kiểm đếm, đo đạc, điều tra xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng giá đất 

bồi thường tái định cư, xác định số hộ dân cần tái định cư làm cơ sở xây dựng hạ 

tầng tái định cư… (trong điều kiện chưa có dự án, chưa có nhà đầu tư được chấp 

thuận, chưa có cơ sở pháp lý theo quy định để xác định phạm vi, ranh giới triển khai 

các nội dung công việc bồi thường, GPMB). 

- Phạm vi, ranh giới làm cơ sở điều tra, khảo sát, xác định đối tượng, số lượng 

cần tái định cư; xác định quy mô quy hoạch, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu 

tư các dự án đầu tư công thành phần. 

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công đã xác định theo Đề án để đảm bảo 

tiến độ thực hiện bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư. 

- Phương án cân đối vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Đề án là 20,0 tỷ đồng. Tuy vậy, đối với các dự án 

đầu tư công thuộc đề án dự kiến tổng mức khoảng hơn 800 tỷ đồng nên Đề án thông 

qua là cơ sở xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong quá trình thẩm định 

chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phần. 

2. Cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết thông qua Đề án: 

- Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại điểm đ khoản 

3 Điều 19 thì Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền “quyết định các biện pháp 
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khác để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật”; 

tại khoản 1 Điều 21 thì UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND quyết định nội dung 

trên. Do đó, xem việc xây dựng đề án để có cơ sở triển khai kịp thời các bước tạo 

quỹ đất thu hút đầu tư là một biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

tỉnh thì “Đề án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục 

vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng” thuộc thẩm quyền UBND tỉnh xây 

dựng trình HĐND tỉnh thông qua. 

- Theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước thì HĐND 

tỉnh có thẩm quyền “Quyết định các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện 

ngân sách địa phương; Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong 

trường hợp cần thiết”. Các nội dung dự thảo trong Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh 

thông qua có liên quan đến nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương nên cần phải 

được HĐND tỉnh thông qua mới có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện. 

- Theo quy định khoản 2, khoản 3 Điều 151 Luật Đất đai thì đối với đất sử 

dụng cho khu kinh tế, UBND tỉnh giao đất cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh để tổ 

chức xây dựng khu kinh tế theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trong quy 

hoạch chi tiết xây dựng của khu kinh tế; Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm 

thực hiện việc bồi thường GPMB.  

- Theo quy đinh khoản 7 Điều 17 của Luật Đầu tư công quy định thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công do HĐND tỉnh quyết 

định, trường hợp cần thiết HĐND tỉnh quyết định việc giao cho UBND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định 

hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương. 

3. Mục tiêu Đề án: 

3.1. Mục tiêu chung: 

Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân tại địa bàn xã 

Kỳ Lợi và Phường Kỳ Thịnh để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút đầu tư các 

dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo 

tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh 

tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, từng bước thực hiện thành công Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Quá trình 

thực hiện phải đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân phải di dời, tái định cư, 

đáp ứng nguyên tắc cuộc sống tại nơi ở mới phải tốt hơn, an toàn hơn nơi ở cũ, 

người dân sau khi phải di dời có cuộc sống mới ổn định. 

3.2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: 

- Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên diện tích 1.108,5ha, trong 

đó: khu vực GPMB để thực hiện dự án có tổng diện tích đất 1.068,7ha (đất nông 

nghiệp tại phường Kỳ Thịnh diện tích 950,7ha, tại xã Kỳ Lợi diện tích 93ha; đất phi 

nông nghiệp tại thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi diện tích 25ha); khu vực bố trí tái định 

tại phường Kỳ Trinh và phường Hưng Trí có tổng diện tích 36,4ha đất nông nghiệp; 

khu vực bố trí mở rộng nghĩa trang tái định cư tại phường Hưng Trí với tổng diện 

tích 3,4ha đất nông nghiệp. 
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- Lập, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng khu tái định cư đảm bảo khoảng 

496 lô đất, đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ di dời 376 hộ gia đình với 1.081 nhân khẩu 

thuộc thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; điều chỉnh mở rộng quy hoạch, 

đầu tư xây dựng khu nghĩa trang tại phường Hưng Trí để phục vụ di dời 1.000 ngôi 

mộ hiện tại và trong tương lai; nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 3 tổ dân phố Trường Yên, 

Trường Phú, Cảnh Trường của phường Kỳ Thịnh. 

- Thực hiện chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho người dân được di dời đến khu 

vực tái định cư, sớm ổn định cuộc sống, có công việc ổn định, từng bước nâng cao 

thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn nơi ở cũ. 

4. Đối tượng: Toàn bộ người dân cùng đất đai, nhà cửa, tài sản bị ảnh hưởng 

do phải di dời, tái định cư, đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân đang canh tác. 

5. Phạm vi 

- Ranh giới khu vực di dời thuộc địa bàn thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi 118,0 ha 

và 950,7 ha đất nông nghiệp của phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh như sau: 

+ Phía Bắc giáp Biển Đông; 

+ Phía Nam giáp đường Quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng; 

+ Phía Đông giáp đường Quốc lộ 1A đi cảng Sơn Dương; 

+ Phía Tây giáp đường Quốc lộ 12C. 

- Ranh giới khu vực tái định thôn Hải Thanh, Kỳ Lợi 36,4 ha tại phường Kỳ 

Trinh và phường Hưng Trí như sau: 

+ Phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp của hộ dân phường Hưng Trí và 

Kỳ Trinh; 

+ Phía Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp của hộ dân phường Hưng Trí; 

+ Phía Đông giáp đường quy hoạch khu tái định cư Tân Phúc Thành 2,3; 

+ Phía Tây giáp đường Trinh - Ninh đoạn qua phường Hưng Trí (giai đoạn 2). 

- Ranh giới khu vực quy hoạch mở rộng nghĩa trang Kỳ Lợi 3,4 ha tại phường 

Hưng Trí như sau: 

+ Phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp của hộ dân phường Hưng Trí; 

+ Phía Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp của hộ dân phường Hưng Trí; 

+ Phía Đông giáp đường hiện trạng; 

+ Phía Tây giáp đất sản xuất nông nghiệp của hộ dân phường Hưng Trí. 

6. Quy mô Đề án: 

6.1. Đề án gồm 03 hợp phần: 

- Hợp phần 1: Hợp phần thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Hợp phần 2: Hợp phần xây dựng khu tái định cư và các công trình hạ tầng 

kỹ thuật, bao gồm các dự án thành phần: (1) Đầu tư xây dựng khu tái định cư 36,4ha 

xã Kỳ Lợi ở Hưng Trí, Kỳ Trinh; (2) Đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang 3,4ha; 
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(3) Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 03 tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh 

Trường - phường Kỳ Thịnh. 

- Hợp phần 3: Hợp phần đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm. 

6.2. Danh mục các dự án, hạng mục thành phần: 

TT Tên dự án/ hạng mục 

Kinh phí 

dự kiến 

(tỷ đồng) 

Nguồn vốn (dự kiến) 

1 
Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ để GPMB 

1.068,7ha đất tại Kỳ Lợi và Kỳ Thịnh 
3.282 

Huy động vốn của Nhà đầu 

tư 

 

2 

Đầu tư xây dựng khu tái định cư 36,4ha 

tại phường Hưng Trí, Kỳ Trinh để tái 

định cư cho các hộ dân thôn Hải 

Thanh, xã Kỳ Lợi (bao gồm công tác 

bồi thường, GPMB khu vực xây dựng 

TĐC, lập quy hoạch) 

334 

Ngân sách tỉnh, quỹ phát 

triển đất và huy động vốn 

hợp pháp khác  

 

3 

Đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang 

3,4ha (bao gồm công tác BT, GPMB 

phần mở rộng, lập quy hoạch) 

24 

Ngân sách tỉnh, quỹ phát 

triển đất và huy động vốn 

hợp pháp khác 

 

4 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 3 tổ dân 

phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh 

Trường - Kỳ Thịnh (bao gồm lập quy 

hoạch) 

464 

Ngân sách tỉnh, quỹ phát 

triển đất và huy động vốn 

hợp pháp khác 

5 
Đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi 

đất nông nghiệp 
34 

Ngân sách tỉnh, Thị xã Kỳ 

Anh và huy động các nguồn 

hợp pháp khác. 

 Tổng cộng 4.138  

7. Kinh phí dự kiến thực hiện: 4.138 tỷ đồng (Bốn nghìn, một trăm ba mươi 

tám tỷ đồng).  

8. Lộ trình thực hiện: Từ tháng 12/2021 đến năm 2023 và sau năm 2023: 

- Giai đoạn 1 (từ tháng 12/2021 đến 6/2022):  

+ Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên diện tích 950,7ha đất nông 

nghiệp, cây cối, khoảng 2.420 ngôi mộ tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh. 

+ Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên diện tích 36,4ha đất tại 

phường Hưng Trí, Kỳ Trinh để xây dựng tái định cư cho các hộ dân thôn Hải Thanh, 

xã Kỳ Lợi; quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư với diện tích 36,4ha 

cho các hộ dân thôn Hải Thanh. 

+ Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên diện tích 3,4ha đất tại phường 

Hưng Trí, để mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi; quy hoạch và đầu tư xây dựng mở 

rộng nghĩa trang. 

+ Thực hiện các chính sách đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động bị 

thu hồi đất sản xuất nông nghiệp. 

- Giai đoạn 2 (từ tháng 7/2022 đến 2023):  
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+ Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên diện tích 93ha đất nông nghiệp 

của thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi. 

+ Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên diện tích 25ha đất phi nông 

nghiệp của thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi và giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong 

GPMB của các dự án di dời các thôn Tân Phúc Thành, Đông Yên. 

+ Thực hiện các chính sách đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động bị 

thu hồi đất sản xuất nông nghiệp. 

- Giai đoạn 3 (bắt đầu từ năm 2024): Thực hiện khảo sát, đánh giá, lập quy 

hoạch chỉnh trang và từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng, phương án thoát lũ cho khu 

dân cư 3 tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường thuộc phường Kỳ 

Thịnh, thị xã Kỳ Anh. 

9. Các giải pháp thực hiện: 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra 

việc triển khai thực hiện đề án: 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tầm 

quan trọng và nội dung của Đề án nhằm tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính 

trị và người dân bị ảnh hưởng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, 

ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. 

- Tổ chức gặp gỡ, đối thoại, thuyết phục, vận động trực tiếp từng hộ dân với 

tinh thần cầu thị, tìm hiểu từng hoàn cảnh cụ thể để cùng chính quyền địa phương 

xử lý kịp thời một số thiếu sót, bất cập; giải quyết các nguyện vọng, kiến nghị chính 

đáng đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân trong quá trình thực hiện Đề án. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Đề án. 

b) Giải pháp về đất đai: 

- Chính sách hỗ trợ khác: Ngoài các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện 

hành, trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm ổn định 

đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi (theo quy định tại Điều 

25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 12, Điều 1 

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh). 

- Diện tích đất tái định cư:  

Gồm 05 mức: Mức 70m2 (dành cho mức tái định cư tối thiểu); Mức 180 m2 

(dành bố trí tái định cư cho thế hệ thứ 2, 3); Mức 200 m2 (dành bố trí tái định cư cho 

hộ dân bị thu hồi diện tích đất ở dưới 250 m2); Mức 300 m2 (dành bố trí tái định cư 

cho hộ dân bị thu hồi diện tích đất ở từ 250-350m2); Mức 400 m2 (dành bố trí tái định 

cư cho hộ dân bị thu hồi diện tích đất ở lớn hơn 350 m2) và thực hiện theo các quy 

định mới của pháp luật đất đai tại thời điểm nếu có chính sách thay đổi. 

c) Giải pháp về nguồn vốn: 
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- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư công (gồm nguồn vốn ngân sách Trung ương và 

ngân sách địa phương) giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các nhiệm vụ của đề án. 

- Hàng năm, bổ sung nguồn vốn Quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất để tạo điều kiện ứng vốn Quỹ phát triển đất của tỉnh. 

- Huy động vốn GPMB của nhà đầu tư thực hiện các dự án. 

- Lồng ghép nguồn vốn thực hiện Chính sách Đào tạo nghề và Giải quyết việc 

làm giai đoạn 2021-2025. 

- Nguồn vốn ngân sách thị xã Kỳ Anh. 

- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

d) Giải pháp đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm: 

Sử dụng nguồn kinh phí GPMB để thực hiện việc đào tạo nghề, chuyển đổi 

việc làm; lồng ghép đào tạo nghề theo các chương trình của trung ương (nếu có); 

lồng ghép thực hiện theo chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm của tỉnh 

giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân. 

e) Giải pháp cơ chế chính sách khác: 

- Giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thành phần sử 

dụng nguồn vốn đầu tư công của Đề án. 

- UBND thị xã Kỳ Anh nghiên cứu, khảo sát mức độ ảnh hưởng đến môi 

trường sống, cơ sở hạ tầng của 03 tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh 

Trường, phường Kỳ Thịnh đề xuất biện pháp xử lý đảm bảo ổn định cuộc sống của 

người dân. 

11. Kiến nghị đề xuất: 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án 

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút 

đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng. 

(Có dự thảo Nghị quyết và Đề án kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua 

Đề án./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thị xã Kỳ Anh; 

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Võ Trọng Hải 
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