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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ 
 

       Số:          /BC-UBND 

 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cẩm Lệ, ngày      tháng 11 năm 2018 
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai tổ chức cưỡng chế thu hồi đất  

tại dự án khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 

1304/UBND-QLĐTư ngày 26/02/2018 về việc liên quan công tác giải phóng 

mặt bằng các hộ dân khu vực Cồn Dầu tại dự án Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân, 

trong đó, thống nhất việc triển khai các thủ tục xử lý hành chính thu hồi đất đối 

với các hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất thuộc diện giải tỏa dự án Khu 

Đô thị sinh thái Hòa Xuân.   

 Ngày 30/8/2018, UBND quận thành lập Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi 

đất tại dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân do Chủ tịch UBND quận làm trưởng 

ban.  

Ngày 06/11/2018, UBND quận ban hành Phương án số 1815/PA-BTHCC 

của Ban thực hiện cưỡng chế về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại dự án 

Khu Đô thị Sinh thái Hòa Xuân. 

 Trên cơ sở Phương án số 1815/PA-BTHCC, ngày 07/11/2018, UBND 

quận Cẩm Lệ đã ban hành Kế hoạch số 1824/KH-BTHCC về triển khai chi tiết 

phương án cưỡng chế thu hồi đất dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, cụ thể 07 

hồ sơ như sau: 

1. Ông (bà) Nguyễn Thị Hải - Lê Thanh Tùng (chết), các con Lê Thanh 

Tâm, Lê Thị Bích Trang, Lê Thị Bích Trinh, Lê Thị Bích Trâm, Lê Thị Vân và 

đồng thừa kế theo pháp luật.  

2. Ông (bà) Nguyễn Đình Bông - Nguyễn Thị Nhị và hộ có tài sản trên đất 

ông Nguyễn Đình Hiệp (con). 

 3. Bà Nguyễn Thị Mộng Hoàng. 

4. Bà Nguyễn Thị Trang. 

5. Hộ ông (bà) Nguyễn Chúc - Nguyễn Thị Liểu. 

6. Hộ ông (bà) Đỗ Kỉnh (chết) - Nguyễn Thị Gái (chết) (có tài sản của con 

là ông Đỗ Đính trên đất).  

7. Hộ bà Lê Thị Ánh.  

Thời điểm cưỡng chế hành chính vào ngày 15/11/2018. 
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 Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

 1) Hộ không chấp hành bàn giao mặt bằng 

 Ban thực hiện cưỡng chế đã thông báo cưỡng chế cho các hộ, niêm yết 

thông báo cưỡng chế tại UBND phường Hòa Xuân, đồng thời, Chủ tịch UBND 

quận, Hội đồng BTTH&GPMB đã vận động cần cuối nhưng các hộ không thống 

nhất bàn giao mặt bằng. 

 - Đối với hộ ông (bà) Nguyễn Thị Hải - Lê Thanh Tùng (chết), các con Lê 

Thanh Tâm, Lê Thị Bích Trang, Lê Thị Bích Trinh, Lê Thị Bích Trâm, Lê Thị 

Vân: Trước khi xử lý hành chính, Chủ tịch UBND quận, Hội đồng BTTH & 

GPMB đã vận động 01 lần nữa, thuyết phục gia đình bàn giao mặt bằng, nhưng 

gia đình không thống nhất bàn giao mặt bằng. 

 - Đối với trường hợp ông Nguyễn Đình Bông: Ban thực hiện cưỡng chế 

vận động thuyết phục bàn giao mặt bằng và hỗ trợ thêm 50 triệu đồng, chuyển 

01 lô đất đường 7,5m lên đường 10,5m gần khu vực Cồn Dầu; 02 lô đường 5,5m 

(thay cho kết quả giải quyết trước đây là 01 lô đất tái định cư đường 7,5m và 02 

lô đường 5,5m), nhưng gia đình ông Nguyễn Đình Bông không thống nhất bàn 

giao. 

- Đối với hộ bà Nguyễn Thị Mộng Hoàng: Ban thực hiện cưỡng chế vận 

động thuyết phục bàn giao mặt bằng và chuyển 01 lô đất đường 5,5m lên đường 

7,5m gần khu vực Cồn Dầu (thay cho kết quả giải quyết trước đây là 01 lô đất 

tái định cư đường 5,5m), nhưng bà Nguyễn Thị Mộng Hoàng không thống nhất 

bàn giao. 

- Đối với hộ bà Nguyễn Thị Trang: Ban thực hiện cưỡng chế vận động 

thuyết phục bàn giao mặt bằng và chuyển 01 lô đất đường 5,5m lên đường 7,5m 

gần khu vực Cồn Dầu (thay cho kết quả giải quyết trước đây là 01 lô đất tái định 

cư đường 5,5m), nhưng bà Nguyễn Thị Trang không thống nhất bàn giao. 

 Ban thực hiện cưỡng chế đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hồ sơ  

ông (bà) Nguyễn Thị Hải-Lê Thanh Tùng (chết), ông Nguyễn Đình Bông, bà 

Nguyễn Thị Mộng Hoàng, hộ bà Nguyễn Thị Trang theo quy định. Quá trình 

cưỡng chế thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định; tài sản của các hộ được 

kiểm kê, niêm phong, vận chuyển về kho tạm tại Khu E KDC Nam cầu Cẩm Lệ, 

được các cơ quan tư pháp, mặt trận và tổ dân phố giám sát chặt chẽ.  

 2) Hộ chấp hành bàn giao mặt bằng 

Trong quá trình tổ chức triển khai có 03 hồ sơ tự nguyện ký biên bản bàn 

giao mặt bằng và Ban thực hiện cưỡng chế có hỗ trợ và điều chỉnh các lô đất tái 

định cư, cụ thể: 

- Hộ Lê Thị Ánh: Hỗ trợ thêm 45 triệu trong đó hỗ trợ khó khăn 40 triệu 

và hỗ trợ di chuyển bàn giao mặt bằng 05 triêu. Đồng thời, xem xét cho chủ hộ 
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đăng ký mua một quầy (sạp) tại chợ Hòa Xuân (lý do: chủ hộ đang buôn bán 

nhỏ). 

- Hộ Đỗ Kỉnh (chết) - con trai ông Đỗ Binh và ông Đỗ Chánh (đại diện): 

Chuyển lô đất 7,5 m Khu E mở rộng hoán đổi về gần khu vực nhà thờ thành lô 

đất đường 10,5m; hỗ trợ thêm 120 triệu (trong đó: cho các đồng thừa kế 60 triệu; 

ông Đỗ Binh 20 triệu do đau ốm, nằm tại chỗ; ông Đỗ Chánh 40 triệu hiện nay 

là hộ nghèo (tổng số tiền hỗ trợ qua các đợt là 200 triệu). Hiện ông Đỗ Chánh đã 

làm thủ tục nhận chung cư. 

+ Đối với hộ Đỗ Đính (có nhà trên đất của ông Đỗ Kỉnh): chuyển lô đất 

đường 5,5m Khu E mở rộng hoán đổi về khu vực gần nhà thờ thành lô đất 

đường 7,5m. 

- Hộ Nguyễn Thị Liễu: Hoán đổi lô 7.5 m x 2 làn đường thành lô lô đất 

đường 10,5 m về gần khu vực nhà thờ và hỗ trợ 40 triệu đồng (tổng số tiền hỗ 

trợ qua các đợt là 120 triệu). 

Trên cơ sở các hộ tự giác chấp hành bàn giao mặt bằng, Ban thực hiện 

cưỡng chế đã hỗ trợ nhân công, phương tiện giúp các hộ trong việc vận chuyển, 

di dời tài sản, tháo dõ nhà, cửa, vật kiến trúc.  

Đến 16 giờ, ngày 15/11/2018, đã tháo dỡ, san lấp 100% diện tích nhà và 

đất của 07 hồ sơ nói trên. Tình hình an ninh trât tự đã được các đơn vị đảm bảo 

trong suốt quá trình tiến hành cưỡng chế và hỗ trợ di dời, bàn giao mặt bằng. 

Hiện đơn vị thi công đang tiến hành thi công san lấp mặt bằng, và thi công hạ 

tầng tại khu vực. 

Đến 16 giờ, UBND phường Hòa Xuân đã thông báo và mời các hộ cưỡng 

chế bàn giao tài sản tại kho quy định và đã thông báo đưa vào chung cư cho các 

hộ ở tạm nhưng các hộ không nhận. Đã lập biên bản các ngành, đơn vị ký xác 

nhận, có chứng kiến của Tổ trưởng Tổ dân phố. 

Trên đây là tình hình tổ chức triển khai cưỡng chế thu hồi đất tại dự án 

khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân, UBND quận kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH  

- Thành ủy Đà Nẵng;  
- UBND thành phố (báo cáo); 

- Ban Nội chính Thành ủy; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- UBMTTQVN thành phố; 
- TTQU, TT HĐND quận; 

- CT, các PCT UBND Quận;  

- UBMTTQVN quận; 

- Cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND quận(A.Việt); 

- Lưu: VT (Dũng,15). 

 

 

 

 

 

                      Lê Văn Sơn 
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