UBND TỈNH SÓC TRĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 328 /STNMT-CCQLĐĐ
V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung
Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND,
ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

Sóc Trăng, ngày19 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Sở Lao động, Thương binh và xã hội;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án 2;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
tỉnh Sóc Trăng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 4214/VP-KT, ngày 16/9/2020 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc lập đề đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Sóc
Trăng.
Ngày 07/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp với các
sở ngành: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Sở lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, UBND
các huyện, thị xã, thành phố xin ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quyết định số
34/2014/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh; tại cuộc họp đại diện các
sở ngành thảo luận và có ý kiến về sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung Quyết định
số 34/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định một số chính sách bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể:
- Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND được UBND tỉnh ban hành năm
2014, đến nay các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được điều chỉnh,
bổ sung bằng các nghị định, thông tư của cơ quan thẩm quyền Trung ương;
trong đó có một số chính sách bồi thường, hỗ trợ giao cho UBND tỉnh ban hành
cho phù hợp tình hình cụ thể tại địa phương (Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐCP, Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT....); Nghị định số 51/2020/NĐ-CP, ngày
21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
14/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày
18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết
thi hành Luật Đất đai.
- Về đơn giá bồi thường, hỗ trợ được quy định năm 2014, nay có biến
động lớn về giá thị trường cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp: Bồi thường về
mồ mả, suất tái định cư tối thiểu, suất đầu tư hạ tầng, bồi thường di chuyển, đơn

giá thuê nhà tạm, chính sách hỗ trợ đối với các gia đình có công, đối tượng cần
hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, ...
Trên cơ sở ý kiến của các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố; Sở Tài
nguyên và Môi trường đã hoàn thành dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 của UBND
tỉnh Sóc Trăng quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Để có cơ sở trình Sở Tư pháp thẩm định
trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở Tài
chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố
nghiên cứu góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết
định số 34/2014/QĐ-UBND; văn bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi
trường trước ngày 26/02/2021, đối với trường hợp đề xuất tăng chi phí hỗ trợ,
bồi thường đề nghị các ngành đã đề xuất có giải trình theo chỉ đạo của UBND
tỉnh tại Công văn số 4214/VP-KT ngày 16/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh
(Kèm theo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2014/QĐUBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh).
Rất mong được sự phối hợp của các sở ngành và UBND cấp huyện để Sở
Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNMT cấp huyện để thực hiện;
- Lưu VPS, CCQLĐĐ.
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