
U BAN NIIAN DAN 
HUYN  CAM XUYEN 

S64f4 /BC-UBND 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tu do - Hanh phüc  

Cdm Xuyên, ngày3 tháng ' nám 2022 

BAO CÁO 
cong tác thirc 1iin thu hi t1t, bi thtr&ng, h trq GPMB d'  an Nhà my 

din mt trM Cm Hung 

KInh gCri: Doàn kim tra theo Quyt djnh 3 88-QD/TU ngày 
09/6/2022 cüa Ban Thu&ng vv Tinh i:iy. 

Ngày 09/6/2022, Ban Thtr&ng vi Tinh üy có Quyt djnh s 388-QD,TU 
ngày 09/6/2022 v vic thành 1p Doãn d kim tra lien quan dn Dir an nhà may 
din mt trô'i Cm Hung cüa Cong ty TNIHIH GA Power Solar Park Cm Xuyen1 
V chü tnrong dr an Nhà may din m.t trôi C.m Hung: 

Thirc hin Cong van s 04-CV/DKT ngy 17/8/2022 cüa Doân kirn tra theo 
Quy& djnh s 388-QD/TU v vic ph& hçip lam vic và chuân bj báo cáo, tài lieu 
có lien quan dn Dix an nhà may din mtt tr&i Cm Hung cüa Cong ty TNHH GA 

Power Solar Park C&n Xuyên và ni dung lam vic giüa Doàn kim tra cUa tinh áy 
vOi UBND huyn vào ngày 22/8/2022, trên Co sâ kt qua kim tra, rà soát h so và 
Báo cáo cüa UBND xâ Cm Hung ti Cong van s 347/IJBND ngãy 23/8/2 022 và 
Báo cáo s 1 085/TNMT ngày 23/8/2022 cüa phông Tài nguyen và Môi tnräng, Uy 
ban nhân dan huyn báo cáo nhu sau: 

1. V các can cir trin khai thtrc hiên: 

- Nghj quyt s 119/NQ-}-IDND ngáy 13/12/2018 cüa Hi dng nhân dan 
tinh v phé duyt danh miic cong trinh, dir an cn thu hi dt, chuyn mvc  dIch 
ding Mt näm 2019 huyn Cm Xuyên; 

- Quyt djnh s 637/QD-UBND ngày 28/02/2019 cüa UBND tinh v vic 
phê duyt K hoach  sü ding Mt näm 2022 huyn Cm Xuyên; 

- Quy& dnh s 2909/QD-UBND ngày 29/9/2018 cüa TJBND tinh v vic 
chip thun chü trirong Mu tr Dir an nhà may din mt tthi Crn Hung cüa Cong ty 
TNHH GA Power Solar Park Cm Xuyên vâi tng din tich khoáng 3 4,49 ha, dja 
dim xâ Cm Hung, huyn Cm Xuyên, tinh Ha Tinh; 

- Quyt djnh s 111/QD-UBND ngày 09/01/20 19 cüa UBND tinh v vic 
phê duyt quy hoch d an quy hoch chi tit Dr an nhà may din mt tr1i Cm 
Hung vci tng din tich 29,86 ha, da dim ti xa Cam HLrng, huyn Cam Xuyên, 
tinh Ha Tmh; 
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- Quyt dinh s 213/QD-UBND ngày 15/01/2019 v vic thành 1p Hi 
dng bi thx?mg, h trçl GPMB Dii an nhà may din mt tthi Cm Hung cüa Cong 
ty TNHH GA Power Solar Park Cm Xuyên (sau day gçi là Hi dng GPMB d? 
an) và ban hãnh Thông báo so 11 6/TB-IJBND ngày 17/01/2019 v chü trwmg thu 
hôi dat dé triên khai GPMB dr an Nhà may din mitt tthi Cim Hung. 

2. V k& qua thrc hin cong tác trin khai GPMB dur an: 
a. Khu vurc Nhà may din mt tryi Cm Hung: 

Hi dng GPMB dv an dã ph6i hcrp chU du tux, chInh quyn dja phi.rong t 
ch(rc h9p dan dê cOng bô chü truong du tu dur an, quy hoach dir an và trin khai 
cong tác 1p phixcing an bôi thtrô'ng, h trçi GPMB dir an, kt qua thurc hin GPMB 
dráncuthnhirsau: 

*Dyt1: 

+ Phé duyt kinh phI bi thurng, h trçi GPMB dur an ti Quyt djnh s 
2222/QD-UBND ngày 28/6/2019 vi tng kinh phi d chi trá cho 17 h dan và 01 
t chirc thuc din bj ãnh hi.râng GPMB dr an vài ttng kinh phi là: 6.774.397.700 
dng; 

+ Thu hi dt d thrc hin GPMB dir an vài tng din tIch là: 3 13.869,6 m2  
(3 1,38 ha) tti 18 quyt djnh thu hi dt (t1r Quyt djnh s 2320/QD-UBND ngày 
05/7/20 19 dn Quyt djnh s6 2337/QD-UBND ngày 05/7/20 19); 

*D2: 

+ Phé duyt kinh phi bi thumg, h trçi GPMB dM vOi ph.n din tIch 
1244,8 m2  cüa h ông Nguyn V Tam ti Quy& djnh s& 721/QD-UBND ngày 
2 1/02/2022 và Quyt djnh s 1940/QD-UBND ngày 26/4/2022; 

+ Thu hi d.t tti Quyt djnh s 1939/QD-UBND ngày 26/4/2022 vri tng 
din tIch 1244,8 m2  phdn din tIch 1244,8 m2ä'â nm trong tang din tIch 3 13.869,6 
m2  (31,38 ha) thu hi dcrt 1, nhung nay ban hành quyt djnh thu Mj chi tiit din 
thja dcii' de2phê duyçt kinh phi bd sung cho h5 ông Nguyln Van Tam); 

b. H thng du&ng din 110 kV thuc t hçip nhà may din mt tr?ii Cm 
Hung: 

- Phê duyt kinh phi bi thuing, h trçi GPMB dr an dung din 110 kV tai 
các quyt djnh: Quy& djnh s 5040/QD-UBND ngày 28/11/2019 vOl tong kinh phi 
là: 659.321.896 dng d chi trá cho 23 h dan ti xã Ctm Hung và 10 h dan t?i  xã 
Cm Quan; phé duyt b sung ti Quyt djnh s 3679/QD-UBND ngày 16/7/2020; 

- Thu hM dt tai  các quyt djith: Tur Quyt djnh s 504 1/QD-UBND ngày 
28/11/2019 den Quyt djrih s 5064/QD-UBND ngày 28/11/2019; 

3. Giâi trInh, lam rö ph.n din tIch thu hi lOn hon din tich theo quy hoch 
dan: 

- Tong din tIch dur an Nhà may din mt trOi Cam Hung duc UBND huh 
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chp thun chü truung dAu tr là: 34,49 ha; 
- Tong din tIch dir an Nhà may din mat  träi Cam Hu'ng dLrqc Hi dng 

than dan flnh chap thu.n thông qua nghj quyêt can thu hôi dt, chuyn mic dIch sà 
d%lng dttai Nghj quyt S6 119/NQ-HDND ngày 13/12/2018 là: 34,5 ha; 

- T6ng din tIch Dir an Nhà may din mat  tthi Cm Hung theo K hoach sCr 
diing dat näm 2019 huyn Cam Xuyên thrc UBND tinh phê duyt ti Quyt djnh 
s6 637/QD-IJBND ngày 28/02/2019 là: 34,5 ha; 

- T6ng din tIch Dr an Nba may din mat tthi C.m Hung theo quy hoch 
chi tiêt di.rqc UBND tinh phê duyt ti Quyt djnh s6 111/QD-UBND ngày 
09/01/2019 là 29,86 ha; 

- T6ng din tIch thu h6i (qua 02 dqt) cUa huyn theo h6 so giài phóng mat 
b&ng d'ij an Nhà may din mat  träi Cm HLrng là: 313.869,6 m2  (3 1,38 ha). 

* Giãi trInh n5i dung lien quan n3i dung tang diçn tic/i i/i ii Iii GPMB: 

- T6ng din tIch thu h6i d ltp phi.rong an b6i thtthng, h trçi giãi phóng mat 
bang là: 3 13.869,6 m2  (31,38 ha), trong do phan din tIch trong m6c ranh giài quy 
hoach dir an (ranh gi&i GPMB) là 29,86 ha; phn din tIch narn ngoài rarth giói quy 
hoach d? an (ranh gi&i GPMB) là: 15.269,6 m2  (1,52 ha); 

- Ph.n din tIch 15.269,6 m2  (1,52 ha) thu h6i nrn ngoài ranh giài GPMB 
dir là là phAn din tIch là thira cUa các thàa Mt nông nghip cUa các h dan thuc 
din ãnh huàng 01 phan thàa dAt, phn din tIch bao g6m: 

+ Din tIch 6.322,8 m2  (0,63 ha) là phan din tIch Mt cOn li n&rn ngoài 
m6c GPMB dr an) cüa các thra Mt nOng nghip có din tIch cOn Iai < 150 m2  
theo quy djnh tai  Khoân 4 Diu 11 Quyt djnh s6 75/201 4/QD-UBND ngày 
03/11/20 14 cüa UBND tinh thirc hin thu h6i, 1p phu'ong an b6i thuàng, h trçl 
GPMB dr an. 

+ Din tIch 8.946,8 m2  (0,89 ha) là phn din tIch cOn Ii cUa thàa Mt nông 
nghip bj änh huàng mt ph.n (din tich Ig tthüa, nam ngoài rn6c GPMB dir an), 
phn din tIch cOn 'ai  cO din tIch> 150 m2  nhung khO khàn trong vic san xuAt, vi 
day là vng Mt nông nghip cao can, khi dir an Nba may Din mat  trài trin khai 
Mu tu sê bóc phong hóa mat  b&ng, qua trInh xây dirng dir an lam thay d& dja hinh 
tai khu vrc, gay khó khän trong vic l.y nuxàc dam bão vic san xut cho h dan; 
do 4y trong qua trInh trin khai GPMB dtr an các h gia dInh, cá nhn cO các thüa 
Mt nông nghip bj ãnh hixOng, thôn xOm và UBND xà Cm Hung có d xut vâi 
Chü Mu tu dir an, Hi d6ng GPMB dir an cho thrc hin thu h6i, b6i thuing, h trçl 
GPMB d6i vâi ph.n din tIch 8.946,8 m2  (0,89 ha) bj là thàa cUa các thua dat nOng 
nghip và dâ duqc chü Mu tLr dir an d6ng ', th6ng nht k biên bàn kim kê d dim 
vào tInh toán, 1p phuong an b6i thi.r&ng, h trçi GPMB dij an; 

- Phan din tIch 15.269,6 m2  (1,52 ha) do 1ç thüa (nam ngoài ranh giói quy 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

O CHU T!CH 

hoch GPMB d an) nm trong tng din tIch 34,5 ha cüa danh muc dr an Nba 
may din mt tthi Cm Hung &rqc Hi dtng nhân dan tinh &ng phê duyt tai 
Nghj quy& s 119/NQ-HDND ngày 13/12/2018 v danh mi1c cong trInh, dr an thu 
hi dt näm 2019 và nrn trong tng din 34,5 ha cüa Du an Nha may din m.t tri 
Cm Hung theo K hoach  s1r dung dt näm 2019 huyn Cm Xuyên di.rçic IJBND 
tinh phé duyt tai Quyêt djnh sO 637/QD-UBND ngày 28/02/20 19. 

- Phn diên tich thu hi 15.269,6 m2  (1,52 ha) do ki thfra cüa các th&a dt 
nông nghip theo phirang an GPMB dr an ducic UBND huyn giao UBND xã 
Cm Hung quãn 1 theo quy djnh (theo ni dung tti Diu 2 các quyt djnh thu hi 
dt nàm 2019), hin nay phn din tIch nay chti yu bö hoang. 

4. V phi.rcing an quàn 1, b trI sr diing qu5' dt trong thñ gian tài (d& vói 
ph.n din tIch 15.269,6 m2  (1,52 ha) dâ thu hM GPMB do Ig thira, khó khãn trong 
vic san xut): 

Theo báo cáo, d xut cüa UBND xA Cm Hung tai Van bàn s 347/LTBND 
ngày 23//2022 thI dja phucmg dä Co k hoch trong v Dông Xuãn näm 2022 sê 
sr ding qu5 dAt nay vào mlic dIch xây dirng h thng muung nuàc v'ra phiic vi 
vic lAy nuâc cho các thira rung cOn 1i d dam báo vic san xuAt v müa khô, vüa 
tiêu thoát nuOc tránh ngp iIng cic b vào rnOa mua và dp dizng bi vOng cho các 
thüa rung cOn iai cüa xir dng Dng Than, thôn Hung Tan. 

Trén day là báo cáo cong tác giâi phóng m.t bang dir an Nhà may din 
m.t tthi CAm Hung theo ni dung yêu c.0 cUa Doàn kirn tra Quyt djnh s 388-
QD/TU ngày 09/6/2022 cüa Ban ThuOng vti Tinhüy.//' 

Noi nhln: 
-Nhutrên; 
- Chü tjeh, các PCT UBND huyn; 
- HOi clông GPMB dr an; 
- Phông TN-MT; 
- UBND xA Cam Hung; 
- Luu: VT., 
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