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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BC-UBND 
 

Cẩm Lệ, ngày      tháng 11 năm 2018 

  

 
BÁO CÁO 

Về tiến độ giải tỏa 04 dự án theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND  

của Hội đồng nhân dân thành phố 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn 

số 7187/UBND-TH ngày 17/9/2018 về việc chuẩn bị nội dung giải trình kiến 

nghị của cử tri, trong đó có 04 dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, UBND quận Cẩm Lệ báo cáo như 

sau: 

I. Dự án Các hộ bị ảnh hưởng Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp 

Hoà Cầm 

1. Tình hình thực hiện 

Dự án Các hộ bị ảnh hưởng Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hoà 

Cầm được UBND thành phố phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỉ lệ 

1/500 tại Quyết định số 6556 /QĐ-UBND ngày 26/9/2016  với tổng diện tích thu 

hồi: 8.580.4m
2
, trong đó đất ở 6940.3 m

2
, đất nông nghiệp 1640.1 m

2
. 

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 08 tỷ đồng. 

Ngày 11/4/2017, UBND quận Cẩm Lệ ban hành Quyết định số 1129/QĐ-

UBND thành lập Hội đồng Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng (Hội 

đồng).  

- Tổng số hồ sơ kỹ thuật thửa đất: 30 thửa, trong đó: đất nhà ở 20 thửa; 

đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thuỷ sản 10 thửa.  

- Công văn số 9584/UBND-SXD ngày 24/11/2017 của UBND thành phố 

về việc xử lý vướng mắc tại một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ, nội dung 

thống nhất chủ trương giải tỏa đi hẳn đối với 06 trường hợp giải tỏa cắt vệt tại 

dự án. 

- Áp dụng chính sách đền bù theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2016 của UBND thành phố về việc ban hành các loại giá đất trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 

của UBND thành phố về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất trên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

- Công văn số: 9737/UBND-QLĐTư ngày 30/11/2017 của UBND thành 

phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương sử dụng quỹ đất tại dự án Khu tái định cư 
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số 1 Hoà Thọ - Hoà Nhơn và Khu E2 mở rộng (giai đoạn 2) Khu dân cư Nam 

cầu Cẩm Lệ thuộc phường Hoà Xuân để lập phương án tổng thể, trong đó quỹ 

đất dự án Khu tái định cư số 1 Hoà Thọ - Hoà Nhơn hạn chế nên trước mắt bố trí 

mỗi hộ 01 lô; số lô còn lại (nếu có) bố trí vào khu E2 mở rộng (giai đoạn 2) Khu 

dân cư Nam cầu Cẩm Lệ đồng thời nâng lên một cấp đường. 

Hội đồng BTTH và GPMB đã thực hiện xong công tác kiểm định, xét tính 

pháp lý nhà đất, phê duyệt giá trị bồi thường đối với 27/30 hồ sơ. 

- Về kinh phí bồi thường dự kiến 13.032.044.000 đồng. 

- Về nhu cầu bố trí tái định cư:  Khu dân cư số 1 Hòa Thọ - Hòa Nhơn 

(Đường 5,5m: 07; Đường 7,5m : 07 lô ), Khu E2 mở rộng - Khu dân cư Nam cầu 

Cẩm Lệ giai đoạn 2 ( Đường 7,5m: 10 lô; Đường 10,5m : 04 lô). Tổng cộng dự 

kiến bố trí tái định cư đối với dự án khoảng 28 lô và số lô dự kiến phát sinh 05 

lô đường 5,5m khu dân cư số 1 Hoà Thọ - Hoà Nhơn. 

- Ngày 16/5/2018, UBND thành phố đã phê duyệt Quyết định số 

1959/QĐ-UBND về phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư tổng thể. 

- Hội đồng BTTH&GPMB đã gửi bảng giá, phương án tái định cư chi tiết 

cho các hộ dân 

2. Vướng mắc 

- Trước đây dự án này do Trung tâm phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư, tại 

Công văn số 7867/UBND-QLĐTư ngày 12/10/2018 về cách thức chi trả tiền 

giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố, trong đó có 

nội dung "đối với các dự án chỉ thực hiện công tác bồi thường và bố trí tái định 

cư do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư: Điều chuyển giao 

UBND quận, huyện làm chủ đầu tư, quản lý dự án và thực hiện tạm ứng, thanh 

toán theo quy định hiện hành ". Do đó, UBND quận có Tờ trình số 199/TTr- HĐ 

GPMB về việc thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án: Các hộ ảnh hưởng Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Cầm. 

- Ngày 28/6/2018, lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ phối hợp với các đơn vị 

tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân để lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ 

trợ và bố trí tái định cư. Qua buổi đối thoại các hộ ý kiến đề nghị bố trí tái định 

cư 01 lô ở chợ Hòa Thọ Tây và bồi thường đất khuôn viên thay cho bồi thường 

đất trồng cây hàng năm. 

- Ngày 13/9/2018, Hội đồng BTTH&GPMB đã tiếp dân đối thoại từng hộ 

để nghe ý kiến về bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư, tuy nhiên các hộ 

không đồng ý với các ý kiến sau: 
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+ Đề nghị giữ lại chỉnh trang, không thực hiện giải tỏa; chỉ giải tỏa phần 

vệt cắt phía sau theo quy hoạch của Khu công nghiệp Hòa Cầm thu hồi đất để 

làm vệt cách ly cây xanh (đơn tập thể). 

+ Nếu giải tỏa đề nghị bố trí về Khu dân cư chợ Hòa Thọ Tây, cam kết chờ 

nhận đất. Do gia đình còn đất canh tác hoa màu tại phường Hòa Thọ Tây. 

- Đơn giá nộp tiền sử dụng đất quá cao từ 440 triệu đồng đến 520 triệu 

đồng cho 01 lô đất tái định cư, trong khi đó bồi thường cả nhà và đất thì giá thấp 

không đủ tiền nộp lại tiền sử sử dụng đất.  

 3. Đề xuất 

 - Đề nghị UBND thành phố xem xét cho chủ trương bố trí lại mỗi hộ 01 lô 

đất tái định cư tại Khu dân cư chợ Hòa Thọ Tây; hộ dân cam kết chờ đất tái định cư 

đối với hộ được bố trí nhiều lô đất thì bố trí về Khu E2 mở rộng theo phương án đã 

phê duyệt. 

 4. UBND thành phố có Thông báo số 159/TB-UBND ngày 12/10/2018 về 

xử lý vướng mắc trên địa bàn quận; trong đó có nội dung Giao cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Xây dựng kiểm tra về quỹ đất tại Khu dân cư Chợ Hòa Thọ Tây 

để giải quyết kiến nghị của UBND quận và Thông báo số 164/TB-UBND ngày 

22/10/2018: Giao UBND quận tổng hợp trình UBND thành phố về phương án bố 

trí tái định cư, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đề xuất UBND thành 

phố. 

 Về vấn đề này, UBND quận phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương 

án bố trí tái định cư bổ sung, thời gian hoàn thành trước ngày 10/11/2018. 

II. Dự án Xử lý ngập úng khu vực tổ 17, 18, 19 Bình Hòa, Khuê 

Trung 

1. Tình hình thực hiện 

Thực hiện theo Quyết định số 9187/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của Chủ 

tịch UBND thành phố về việc Phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết và 

Công văn số 8521/UBND-SXD ngày 18/10/2016 của UBND thành phố về việc 

liên quan đến việc hỗ trợ nâng nền nhà khu vực tổ 17, 18, 19 Bình Hòa, Khuê 

Trung, quận Cẩm Lệ: 

- Khu vực hỗ trợ nâng nền có diện tích: 15.501m
2 

với tổng số thửa 69 

thửa. Trong quá trình triển khai thực hiện 2 lần phát sinh thêm 03 thửa nhánh 7 

và 02 thửa nhánh 3, tổng số thửa hỗ trợ nâng nền 74 thửa. 

- Khu vực giải tỏa thu hồi cắt vệt để thi công đường bêtông gồm 11 thửa.  

a) Đối với các hộ chỉ hỗ trợ nâng nền: 

Tổng số thửa đã nhận: 74, trong đó (11 hồ sơ không áp giá do đất đã giải 

tỏa bàn giao mặt bằng và chủ hộ đã tự nâng nền). Tổng hồ sơ hỗ trợ nâng 
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nền: 63 hồ sơ; đã chi trả 63 hồ sơ với tổng kinh phí hỗ trợ 3.818.000.000 

đồng. 

Công tác hỗ trợ nâng nền Chi nhánh đã thực hiện xong. 

b) Đối với các hộ thu hồi đất mở rộng Kiệt tổ 17, 18, 19 Bình Hòa - Khuê 

Trung: 

Do dự án trước đây chỉ hỗ trợ nâng nền không giải tỏa. Tuy nhiên khi 

triển khai thực hiện thì phát sinh 11 hộ giải tỏa 01 phần để thi công đường bê 

tông. UBND thành phố đã đồng ý chủ trương giải tỏa 11 này (tại Công văn số 

7593/UBND-QLĐTư ngày 27/9/2017của UBND thành phố).  

- Tổng số thửa đã nhận 11 thửa, đã kiểm định 10/11
 
thửa. 

 - Ngày 18/6/2018, Hội đồng BTTH&GPMB đã gửi dự thảo phương án 

chi tiết và bảng tạm tính giá trị đền bù đến các hộ dân lấy ý kiến. 

Ngày 08/8/2018, UBND quận có Báo cáo số 247/BC-UBND về việc xin 

chủ trương không giải tỏa đối với 10 hộ thuộc nhánh 1 và nhánh 4 dự án Khu 

dân cư tổ 17,18,19 Bình Hòa, phường Khuê Trung, thành phố Đà Nẵng. 

Ngày 24/8/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 7840/SXD-QHKT ngày 

24/8/2018 về việc liên quan đến kiến nghị không giải tỏa đối với 10 hộ thuộc 

nhánh 1 và nhán 4 thuộc dự án Khu dân cư tổ 17,18,19 Bình Hòa; nội dung đề 

nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị phối hợp với các 

đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý, đảm bảo thoát nước khu vực. 

Ngày 27/9/2018, Ban QLDA đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị 

có Công văn số 2236/BQLDA-DDHGS3 về việc đề xuất phương án xử lý liên 

quan đến kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, không giải tỏa 10 hộ dân tại nhánh 1 

và nhanh 4 thuộc công trình Xử lý ngập úng khu vực Tổ 17,18,19 Bình Hòa, 

Khuê Trung, nội dung:  điều chỉnh quy hoạch nhánh 1 và nhánh 4; thực hiện đầu 

tư xử lý ngập úng theo đường kiệt hiện trạng, phù hợp với cao trình đã được hỗ 

trợ nâng nền cho các hộ dân. 

 Về vấn đề này, UBND thành phố có Thông báo số 159/TB-UBND ngày 

12/10/2018 về xử lý vướng mắc trên địa bàn quận; trong đó có nội dung "giao cho 

Sở Xây dựng  khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công 

văn số 6279/UBND-QLĐTư ngày 13/8/2018 của UBND thành phố". 

III. Dự án Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân 

1. Tình hình thực hiện 

Dự án hiện nay còn lại 48 hồ sơ chưa nhận tiền đền bù, chưa bàn giao mặt 

bằng (giảm 05 hồ sơ) (trong đó: có 25 hộ có nhà, 14 hộ đất ở không có nhà, 07 

hồ sơ đất nông nghiệp và 02 hồ sơ mộ).   

a) Giai đoạn 1: còn 11 hộ chưa bàn giao, trong đó 9 hộ có nhà và 02 hồ sơ 

đất trống . 
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- 08 hồ sơ UBND quận Cẩm Lệ đã ban hành Quyết định xử lý hành chính 

để thu hồi đất theo quy định. Hiện nay Hội đồng BTTH&GPMB tiếp tục vận 

động các hộ bàn giao mặt bằng. 

- 03 hồ sơ Hội đồng BTTH&GPMB trình UBND thành phố phê duyệt bố 

trí tái định cư.  

b) Đối với giai đoạn 2 còn lại 37 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. 

2. Vướng mắc  

- 08 hộ đề nghị bố trí đất về khu E mở rộng là không có cơ sở giải quyết 

vì các hộ giai đoạn 1 đã bàn giao mặt bằng nhận đất tại khu E2 mở rộng (kể các 

các hộ đối diện UBND phường Hòa Xuân cũ cũng đã bàn giao mặt bằng và nhận 

đất tại khu E2 mở rộng theo đúng phương án đã phê duyệt. Nếu giải quyết các 

hộ này sẽ dắt dây các hộ đã đi trước khiếu nại và mặt khác quỹ đất tại khu E mở 

rộng còn lại đủ để bố trí cho các hộ khu vực Cồn Dầu đang khiếu nại, không còn 

để bố trí các dự án khác về).  

- UBND quận đã ban hành 04 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, dự kiến 

xử lý cưỡng chế trong tháng 11/2018. 

- 02 hồ sơ đang tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản, Tòa án quận 

Cẩm Lệ đang thu thập hồ sơ xét xử. 

- 01 hồ sơ mới kiểm đếm và ban hành Quyết định thu hồi đất năm 2018, 

chủ hộ đề nghị bồi thường theo đơn giá mới năm 2018. Theo Luật đất đai năm 

2013, thì Quyết định thu hồi đất tại thời điểm nào thì bồi thường theo giá năm 

đó. Do vậy, về vấn đề này, UBND quận lấy ý kiến của người dân về việc bồi 

thường theo đơn giá cũ hoặc mới để có cơ sở báo cáo cho UBND thành phố. 

3. Đề xuất 

- Đối với giai đoạn 1, UBND quận xin chủ trương thành phố cho phép xử 

lý hành chính thu hồi đất. 

- Đối với các hộ còn lại giai đoạn 2 và 3, UBND quận tiếp tục tiếp dân 

vận động các hộ bàn giao mặt bằng trong năm 2018. 

IV. Dự án Khu vực đất dự trữ ven sông phía Bắc Khu E-Khu dân cư 

Nam cầu Cẩm Lệ 

1. Tình hình thực hiện 

Dự án có diện tích 307.879m
2
, đã kiểm định từ năm 2010 với 362 hồ sơ 

và xét pháp lý 206/362 hồ sơ. (gồm 228 hồ sơ đất nhà ở, 96 hồ sơ đất nông 

nghiệp, 38 hồ sơ đất khác).  

Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí 40 tỷ đồng. 

Ngày 03/7/2017, UBND thành phố có chủ trương phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chi tiết xây dựng TL: 1/500 Khu vực đất dự trữ ven sông phía Bắc 
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Khu E - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ tách riêng ranh giới dự án trên thành 2 dự 

án thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, cụ thể: 

- Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 với diện tích 88.132m
2
 

thuộc khu vực xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. 

- Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 với diện tích 219.747m
2
 

thuộc khu vực phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (trong đó có 81 hộ dân có nhà ở 

của dự án đã có chủ trương giải tỏa đi trước). 

Thực hiện chủ trương tại Thông báo số 161/TB-UBND ngày 14/10/2016 

của UBND thành phố cho thu hồi giải tỏa trước 81 hộ dân có nhà ở.  

Căn cứ Thông báo 32/TB-UBND ngày 17/3/2017 của UBND thành phố 

về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ kỳ Minh tại buổi kiểm tra 

thực tế, họp xử lý vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa và thi công một số 

dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Trong đó có nội dung đối với các hồ sơ đã thực 

hiện kiểm định, đã họp xem xét pháp lý trước đây thống nhất việc sử dụng kết 

quả đã thực hiện này trong quá trình lập hồ sơ đền bù giải tỏa; giao Trung tâm 

phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án…  

Căn cứ Công văn số 9737/UBND-QLĐTư ngày 30/11/2017 về việc triển 

khai 4 dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ theo tinh thần giám sát của HĐND thành 

phố. Trong đó có nội dung Thống nhất chủ trương áp dụng đơn giá bồi thường 

về đất thu hồi theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

747/TTr-STNMT ngày 26/6/2017 về bồi thường giá đất và hệ số K. 

Căn cứ Công văn số 489/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/2/2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc liên quan đến chính sách bồi thường dự án Khu 

vực đất dự trữ ven sông phía Bắc Khu E - KDC Nam cầu Cẩm Lệ; Nội dung đề 

nghị Hội đồng BTTH và GPMB thực hiện chính sách bồi thường theo Quyết 

định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/04/2017; Quyết định số 46/2016/QĐ-

UBND ngày 20/12/2016; Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 

của UBND thành phố.  

Về vấn đề này, UBND quận đã có Công văn số 293/UBND-VP ngày 

07/3/2018 về triển khai công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn 

quận.  

Hiện nay, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 1 đã hoàn thiện công 

việc sao chép lại các hồ sơ kiểm định, lên trích ngang xét tính pháp lý cho 78/81 

hồ sơ (03 hồ sơ tranh chấp không cho kiểm định). Chi nhánh 1 đang tiến hành 

xét tính pháp lý, trên cơ sở đó xây dựng phương án đền bù tổng thể. 

Về kinh phí bồi thường: Dự kiến đối với 81 hộ: Đền bù đất theo Quyết 

định 46/2012/QĐ-UBND: 30.846.142.600 đồng (áp dụng bồi thường giá đất 

theo Công văn số 747/CV-STNMT của  Sở Tài nguyên và Môi trường);  đền bù 

nhà – vật kiến trúc, cây cối hoa màu theo Quyết định số  38/2007/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2018: 73.970.414.933 đồng. Tổng kinh phí: 104.816.557.533 đồng. 
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Về quỹ đất tái định cư: Toàn bộ dự án dự kiến bố trí khoảng 356 lô đất 

cho 220 hộ (gồm 192 lô đường 5,5m; 92 lô đường 7,5m; 72 lô đường 10,5m), 

trong đó đối với 81 hộ là 133 lô đất (gồm 67 lô đường 5,5m; 26 lô đường 7,5m; 

40 lô đường 10,5m). Theo chủ trương của UBND thành phố vị trí bố trí tái định 

cư tại Khu B (đối với đường có mặt cắt 5,5m) và các khu tái định cư trên địa bàn 

phường Hòa Xuân (đối với đường có mặt cắt 7,5m trở lên) tại Công văn số 

10416/UBND-QLĐTư ngày 23/12/2016.  

Về vấn đề này, Ngày 26/5/2018, Hội đồng BTTH và GPMB đã tổ chức 

phát phiếu lấy ý kiến về việc đơn giá bồi thường và vị trí bố trí đất tái định cư. 

Kết quả thực hiện: Mời 81 hộ dân; có 65 hộ tham gia họp; tổng số phiếu lấy ý 

kiến phát ra: 65 phiếu; số phiếu thu lại: 40 phiếu; còn 25 hộ không gửi phiếu về 

(không hợp tác). 

Hội đồng BTTH và GPMB có Tờ trình 162/ TTr-UBND ngày 24/5/2018 

về đề nghị phê duyệt phương án tái định cư tổng thể, hiện nay Sở Tài nguyên và 

Môi trường đang thẩm định.  

Ngày 11/9/2018, Hội đồng nhân dân thành phố có Công văn số 

633/HĐND-KTNS về việc liên quan đến giải tỏa tại khu vực đất dự trữ ven sông 

phía Bắc Khu E - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ; trong đó nội dung thống nhất 

chủ trương không thực hiện giải tỏa toàn bộ khu vực, cho phép nhân dân cải tạo 

sửa chữa nhà ở và quản lý quy hoạch theo quy định. 

Ngày 20/9/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ 

trì cuộc họp thống nhất giao UBND quận Cẩm Lệ tổ chức họp dân lấy ý kiến về 

chủ trương theo Công văn số 633/HĐND-KTNS ngày 11/9/2018 của Hội đồng  

nhân dân thành phố về việc chủ trương không thực hiện giải tỏa toàn bộ khu 

vực, cho phép nhân dân cải tạo sửa chữa nhà ở và quản lý quy hoạch theo quy 

định.  

 Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố, ngày 12/10/2018, 

UBND quận tổ chức họp dân để lấy ý kiến. Qua buổi tiếp xúc các hộ dân không 

thống nhất bố trí về Khu E2 mở rộng, không đồng ý giải tỏa; đề nghị bố trí tại 

chổ (nơi giải tỏa) mới thống nhất giải tỏa. 

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn 

quận theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, 

UBND quận kính báo cáo./. 

Nơi nhận:                                                            
- TT HĐND thành phố (b/c); 

- UBND thành phố (b/c); 
- Thường trực Quận ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND quận (b/c); 

- CT, các PCT UBND quận;                                                            
- CVP, PCVP HĐND và UBND (A.Việt); 

- Lưu: VT, TH (A. Dũng, 10). 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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