
Đồng chí Ngô Hiếu Toàn với mô hình “Chỉ đạo và tham gia trực
tiếp trong công tác thẩm định giá đất cụ thể và vận động nhân dân
trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước
phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm đường
bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây”
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Đồng chí Ngô Hiếu Toàn hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư

Chi bộ 3, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Đồng chí đã chủ động tham mưu UBND
tỉnh xây dựng mô hình “Chỉ đạo và tham gia trực tiếp trong công tác thẩm định
giá đất cụ thể và vận động nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng công trình
trọng điểm đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây”.

Với vai trò Phó Giám đốc Sở, đồng chí Ngô Hiếu Toàn đã chủ động lãnh
đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và trực tiếp thực hiện tốt các nhiệm vụ, cụ thể
sau:

- Thẩm định giá đất cụ thể theo quy định pháp luật để phục vụ cho công tác
bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ cho công tác tái định cư của dự án. Do
dự án trải dài qua nhiều địa phương với các vị trí, khu vực và nhiều loại đất khác

nhau nên số lượng phương án giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường giải tỏa
rất nhiều (123 phương án) và nhiều mức giá cho từng khu tái định cư (5 khu tái
định cư), bản thân đã bám sát bộ phận nghiệp vụ kịp thời chỉ đạo, động viên, đôn
đốc nên các giá đất cụ thể theo kết quả thẩm định được UBND tỉnh ban hành đã
phục vụ kịp thời công tác bồi thường giải tỏa ở các địa phương.

- Chủ động trực tiếp xuống địa bàn cơ sở để nắm bắt cụ thể từng trường hợp
khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi tường giải tỏa tại các địa phương, trên cơ
sở đó chỉ đạo, đôn đốc các phòng nghiệp vụ nghiên cứu chế độ chính sách, phối
hợp với các Sở liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc, tháo
gỡ khó khăn giúp các địa phương sớm hoàn thành tốt công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng. Tổng diện tích thực hiện dự án là 1.221,51 ha với 2.684 hộ dân
phải thực hiện bồi thường giải tỏa và phải thực hiện 5 khu tái định cư cho các hộ
dân, đến cuối tháng 9 đã thực hiện giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ 97,8%, chỉ còn
58/2.684 hộ chưa nhận tiền bồi thường đã đảm bảo điều kiện để các Ban quản lý
dự án của Bộ Giao thông vận tải triển khai khởi công xây dựng đường cao tốc theo
đúng chỉ đạo của Chính phủ.

- Phối hợp với lãnh đạo các Sở liên quan cùng với Huyện ủy, UBND các
huyện có dự án đi qua trực tiếp tiếp xúc tuyên truyền, vận động các hộ dân nắm,



2

hiểu các chính sách tạo sự đồng thuận của người dân cùng Nhà nước sớm đầu tư
thực hiện dự án trọng điểm phục vụ phát triển dân sinh kinh tế tỉnh nhà. Đồng thời
chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp với Sở Công thương cùng UBND các huyện có
dự án đi qua xử lý thanh lý các tài sản nhà nước theo quy định về phân cấp thẩm
quyền quản lý, sử dụng tài sản.

Ngoài ra trong các năm qua, đồng chí luôn quan tâm đến công tác đền ơn,
đáp nghĩa, đã chỉ đạo Phòng Quản lý Giá và Công sản phối hợp với các sở, ngành
trình UBND tỉnh miễn giảm tiền sử dụng đất 136 hộ gia đình có công cách mạng,
gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh với tổng giá trị được miễn giảm là 21,6 tỷ

đồng.

Hàng năm, được nơi cư trú công nhận đạt “Gia đình văn hóa”; từ năm

2015 - 2019 được Chi bộ xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019
đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2020 được Ban Thường vụ Đảng
ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng là gương điển
hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
giai đoạn 2016 - 2020./.
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