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QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Tổ Công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án

trọng điểm trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Gỉang

ỦY BAN NHAN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đoi, bo sung một so điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tố chức
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính

phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điểu của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính

phủ quy định ve bồi thường, ho trợ, tái định cư khỉ Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số Ol/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của

Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định quy định chi tiết thỉ hành luật
Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 thảng 12 năm 202ơ của
Chỉnh phủ về sửa đoi, bo sung một số điểu Nghị định quy định chỉ tiết thỉ hành
Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNK^ ngàỵ 30 thảng 6 năm 2014 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chỉ tiết về bổi thường, hễ trợ, tái định cư
khỉ Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNỈ^ ngày 02 thảng 6 năm 2014 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hổ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày
06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một số Nghị định quy định chỉ tiết thỉ
hành Luật Đất đai và sửa đoi bo sung một so điều cùa các Thông tư hướn^ dẫn
thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của
Uy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định ve bồi thường, hễ
trợ và tái định cư khỉ Nhà nước thu hồi đất trên địa hàn tỉnh Kiên Giang;



Quyết định 02/2022/QĐ-ƯBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Qưy định
về bổi thường, ho trợ, tải định cư khỉ Nhà nước thu hồi đất trên địa hàn tỉnh Kiên
Giang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 12
năm 2020 của ƯBND tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 27 thảng 12 năm 2019 của
ƯBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy chế phoi hợp tronạ công tác to chức
thực hiện hồi thường, hô trợ và tải định cư khi Nhà nước thu hôi đất trên địa bàn
tỉnh kỉên Giang;

Căn cứ Thông báo 172/TB- VP ngày 08/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
Kiên Giang về ỷ kiến kết ỉuận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại huốỉ
làm việc với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bĩnh Dương về tĩnh hình
trỉến khai Dự ản Khu phi thuế quan Phú Quốc;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phủ Quốc.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng
điểm trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gồm các cơ quan và các
ông, bà có tên và giữ các chức vụ sau đây:

1. Tổ trưởng:
Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.
2. Tổ phó:
- Ông Trần Chiến Thắng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.
- Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Chủ tịch ƯBND các xã, phường nơi có công trình, dự án trọng điểm.
3. Nhóm thư ký, giúp việc
- Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường làm

Trưởng nhóm.
- Ông Trương Quốc Thanh, Trưởng Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

làm Phó nhóm.
- Ông Phạm Minh Liên, Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường: Thư

ký Tổ.
- Ông Phạm Huy Cương, Viên chức Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Bà Đoàn Thị Trang Thi, Chuyên viên Văn phòng HĐND và ƯBND thành

phố.
Cảc thành viên:
- Mời ông Đặng Ngọc Châu, Phó Trưởng phòng - Quy hoạch kiến trúc - Sở

Xây dựng.
- Mời ông Nguyễn Văn Soa, Phó Chi cục trưởng - Chi cục Quản lý đất đai

- Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Mời ông Ngô Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và

Môi trường.
- Mời ông Bùi Đức Tiến, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đât đai

Phú Quốc.



- Mời ông Dương Minh Tâm, Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố
Phú Quốc.

- Mời ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phó Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng,
Vườn quốc gia Phú Quốc.

- Mời ông Trần Văn Cường, Trưởng phòng Đất đai và xây dựng, Ban Quản
lý Khu Kinh tế Phú Quốc.

- Ông Đào Văn Đông, Trưởng phòng Tài chính - Ke hoạch.
- Ồng Huỳnh Thanh Minh, Trưởng Phòng Kinh tế.
- Ồng Võ Chí Sĩ, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị.
- Bà Trần Kim Phụng, Trưởng Phòng Tư pháp.
- Ông Trần Quang Lợi, Phó Chánh Thanh tra thành phố.
- Ồng Diệp Tấn Hiền, Phó Trưởng Công an thành phố.
- Ông Dưomg Kỳ Nam, Đội trưởng Đội KiểiỊi tra Trật tự Đô thị.
- Ông Ngô Thanh Xuân, Phó Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND thành

phố.
- Bà Đặng Thị Hồng Gấm, Công chức Văn phòng HĐND và ƯBND thành

phố.

Ngoài ra, Tổ Công tác được phép trưng dụng các cán bộ, công chức chuyên
môn, nghiệp vụ thuộc các đơn vị thành viên để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và kinh phí hoạt động của Tổ Công tác.
1. Chức năng:
Giúp ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

cho các xã, phường trên địa bàn trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

2. Nhiệm vụ:
- Tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển

khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.
- Kiểm tra, kiểm soát trình tự thủ tục thu hồi đất theo quy định.
- Đôn đốc các đơn vị có liên quan, các nhà đầu tư thực hiện tốt công tác thu

hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng. "•
- Thực hiện các cơ chế, chính sách, hướng xử lý, giải quyết những vướng

mắc, khó khăn về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải
phóng mặt bằng.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban, ngành, địa
phương, đơn vị có liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư, giải phóng mặt bằng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của ủy ban nhân
dân thành phố.

- Định kỳ hàng tháng, Tổ công tác họp giao ban và khi cần thiết sẽ tổ chức
làm việc với ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, các nhà đầu tư để nghe phản
ánh tình hình và giải quyết những yêu cầu đề nghị của địa phương và chủ đầu tư.

- Thường trực Tổ Công tác có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân
dân thành phố khi có yêu cầu. •



- Các thành viên Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự
phân công, chỉ đạo của Tổ trưởng.

3. Kinh phí hoạt động:
- ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc có trách nhiệm hỗ trợ phương tiện,

thanh toán công tác phí cho thành viên Tổ công tác và các công chức, viên chức
được Tổ công tác trưng dụng (nếu có) theo quy định hiện hành; Nguồn kinh phí
được thực hiện từ nguồn kinh phí 2% được trích lại cho Hội đồng Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư thành phố Phú Quốc.

- Các cá nhân đi công tác thực hiện việc thanh toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND thành phô, Trưởng Ban Bôi
thường, hỗ trợ và tái định cư, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch
ƯBND các xã, phường, các cơ quan có liên quan và các ông (bà) có tên và giữ
các chức danh tại Điêu 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: TM. UY BAN NHAN DAN

- Như Điều 3 Quyết định;
- Sở Xây dựng;
-SỞTNMT;
- TT.Thành ủy;
- TT.HĐND thành phố;
- CT, các PCT.UBND thành phố;
- Phòng TNMT;
- Ban BT, HT&TĐC;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT,dthgam.
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