
BỌ TÀI CHÍNH 

Số: 61/2022/TT-BTC 

THÔNG TU 

Hưóng dẫn việc lập dự toán, sủ dụng và thanh, quyết toán kinh phí 
tồ chức thực hiện bồ i  thưòng, hỗ trợ ,  tái đ ịnh cư khi Nhà nước thu hồ i  đất 

Cân cứ Luật Đát đai ngày 29 thảng 11 nâm 2013; 
Cân cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 
Cân cứ Luật Đâu tư công ngày 13 thảng ố năm 2019; 
Căn cứ Nghị định sô 43/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 nãm 20ỉ4 cùa 

Chính phu quy định chi tiết một sô điêu cua Luật Đát đai; 
Cản CỂỈ/ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cua 

Chỉnh phu quy định vê bôi thường, ho trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hôi đút; 
Cùn cứ Nghị định sổ Ỉ63/20I6/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2016 cùa 

Chỉnh phu quy định chi tiết và hướng dân thi hành Luật Ngủn sách nhà nước; 
Cản cử Nghị định sổ 01/2017/NĐ-CP ngày 06 thảng 01 năm 20 ỉ 7 và 

Nghị định số ỉ48/2020/ND-CP ngày 18 thủng 12 năm 2020 cùa Chính phù sưa 
đôi, bô sung một sô Nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật Đát đai; 

Cân cử Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 thảng 6 năm 2021 của 
Chỉnh phu quy định cơ chế tự chủ tài chính cùa đơn vị sự nghiệp công lập; 

Cản C'ííệ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày II thảng 11 năm 2021 cùa 
Chính phu quy định vẻ quàn lý, thanh toán, quyết toán dự ản sử dụng vỏn đáu 
tư công; 

Càn cứ Nghị định số 87/2017/ND'CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phu quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tỏ chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đê nghị cùa Cục trường Cục Quan lý công sán, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân việc lập dự toán, 

sử dụng và thanh. quyết toán kinh phí tô chiệcc thực hiện bôi thường, hô trợ. tái 
định cư khi Nhà nước thu hôi đất. 

Chưo ì ig I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều ch ỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyêt toán 
kinh phí tô chức thực hiện bôi thườrm, hồ trợ, tái định cư khi Nhà nưức thu hôi 

Ký bởi: Bộ TÀI CHÍNH 
Cơ quan: 28 Trần Hưng Đạo 

. Thời gian ky: 07/10/2022 16:32:13 +07:00 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ- do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 05 thảng 10 năm 2022 



2  

đất (bao gôm cả kinh phí tô chức thực hiện cưởng chế thu hồi đất, cường chế 
kiêm đếm) theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Các khoán kinh phí sau đây dược điều chỉnh tại các pháp luật khác có 
liên quan; không thuộc kinh phí tồ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư 
khi Nhà nước thu hồi đất; không thuộc phạm vi điều chinh của Thông tư này: 

a) Kinh phí đô định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hồ trợ 
khi Nhà nước thu hồi đất dược bố trí từ ngân sách nhà nước theo quv định tại 
khoan 4 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cùa 
Chính phù quy định về giá đất, được lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán 
theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

b) Kinh phí đế xác định hoặc thuê tổ chức thẩm định giá xác dịnh giá trị 
quyên sử dụng đât, tiền thuê dất, giá trị còn lại cùa tài san và kinh phí thâm dịnh 
giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài san theo quy định 
tại Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2017 cua Bộ trương Bộ 
Tài chính được tông hợp trong dự toán ngân sách giao cho CƯ quan tài chính 
(của câp có thâm quyền thu hồi đất), dược sử dụng và thanh, quyết toán theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

c) Kinh phí đê chi lương, các khoản dóng góp theo tiền lương và các 
khoán phụ câp lương theo chê dộ quy định đôi với các cán bộ, công chức, viên 
chức được huy động từ các cơ quan, đơn vị cùa nhà nước dê thực hiện công tác 
bôi thường, hồ trợ, tái định cư theo chế độ kiêm nhiệm do cơ quan, đơn vị có 
cán bộ, công chức, viên chức đó chi trả. 

d) Kinh phí lập, chinh lý bản đồ địa chính ở địa phương được bố trí từ ngân 
sách địa phương theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 
12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quàn lý, sử dụng kinh phí 
chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường. 

Điều 2. Đố i  tưọ*ng áp dụng 

1. Tô chức được cơ quan nhà nước có thâm quyền giao thực hiện nhiệm 
vụ bồi thường, hồ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định cua 
pháp luật (sau đây gọi là Tô chức làm nhiệm vụ bồi thường). 

2. Các dôi tượng khác có liên quan tới việc lập, sử dụng và thanh, quyết 
toán kinh phí tô chức thực hiện bồi thường, hồ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tồ chức thực hiện bồ i  
thường, hỗ trợ ,  tái  đ ịnh cư và cưởng ché kiẻm đếm, cưỡng chế thu hồ i  đất  

1. Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tô chức thực hiện bôi thường, hỗ 
trợ, tái định cư và cường chê kiêm đêm được quy định như sau: 

a) Đôi với các dự án, tiêu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế 
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- xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khỏ khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, 
dự án, tiều dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến, mức trích kinh phí bảo 
đảm cho việc tô chức thực hiện bôi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư và cưỡng chê 
kiểm đém (nếu có) dược căn cứ trên cơ sơ khối lượng công việc thực tê theo dự 
toán được cơ quan nhà nước có thầm quyền phê duyệt theo quy định tại khoán 1 
Điều 6 Thông tư này. 

b) Đối với các dự án, tiều dự án không thuộc trường hợp quy định tại 
điềm a lchoan này mà không phải thực hiện cường chế kiểm đếm theo quyêt định 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mức trích kinh phí bao đam cho việc tô 
chức thực hiện bồi thường, hồ trợ, tái định cư không quá 2% tông số kinh phí 
bồi thường, hồ trợ, tái định cư của dự án, tiêu dự án. 

c) Đối với các dự án, tiểu dự án không thuộc trường hợp quy định tại 
điểm a khoản này mà phải thực hiện cường chế kiêm đêm theo quyết định của 
cơ quan nhà nước có thâm quyên, mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tô chức 
thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (chưa bao gôm kinh phí bảo đảm cho 
việc tổ chức thực hiện cường chế kiềm đếm) không quá 2% tồng số kinh phí bồi 
thường, hồ trợ, tái định cuẵ của dự án, tiêu dự án; mức trích kinh phí bảo đảm cho 
việc tô chức thực hiện cưỡng chế kiêm đêm được căn cứ trên cơ sơ khôi lượng 
công việc thực té theo dự toán được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt 
theo quy định tại khoản 1 Điêu 6 Thông tư này. 

2. Đối với các dự án, tiểu dự án phái thực hiện cường chê thu hôi đât theo 
quyết định cua cơ quan nhà nước có thầm quyền, mức trích kinh phí bao đảm 
cho việc tồ chức thực hiện cường chế thu hồi đất dược căn cứ trên cơ sơ khôi 
lượng công việc thực tế theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyên phê 
duyệt theo quy định tại khoán 1 Điều 7 Thông tư này. 

Điều 4. Nộ i  dung chi tổ chức thực hiện bồ i  thường, hỗ trợ ,  tái đ ịnh cư 
và cirõng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồ i  đất 

1. Nội dung chi tô chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 

a) Chi tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất và tồ chức vận động các đối tượng liên quan thực 
hiện qưyêt định thu hôi đất. 

b) Chi điều tra, khảo sát, do đạc, kiêm đếm theo quy định tại khoan 1 
Điều 69 của Luật Đất đai năm 2013 gồm: Phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt 
hại kê khai; trích đo địa chính thừa đắt đối với thửa đất tại nơi chua có han đô 
địa chính phục vụ bồi thường, giai phóng mặt bàng; đo đạc xác định diện tích 
thực tế các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án (nếu 
có) cua từng tô chức, hộ gia đình, cá nhân làm căn cứ thực hiện việc bôi thường, 
hồ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hôi đất trong trường họp phái đo đạc lại; 
kiềm kê số lượng nhà, công trình, cây trồng, vặt nuôi và tài sản khác bị thiệt hại 
khi Nhà nước thu hôi đât của từng tô chức, hộ gia dinh, cá nhân; kiêm tra, đôi 
chiếu giữa tờ khai với kêt quà kiêm kê, xác định mức độ thiệt hại với từng đôi 
tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá trị thiệt hại vê đât đai, nhà, công trình, 
cây trồng, vật nuôi và tài sản khác. 
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c) Chi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, công khai phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tải định cư từ khâu tính toán các chi tiêu, xác định mức bồi 
thường, hỗ trợ đên khâu phc duyệt phương án, thông báo công khai phương án 
bôi thường, hồ trợ, tái định cư. 

d) Chi tô chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án 
bồi thường, hồ trợ, tái định cư đà dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định. 

đ) Chi phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giái quyêt những vướng măc 
trong tô chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ 
quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt theo quy định. 

c) Chi thuê nhà làm việc, thuê và mua sấm máv móc, thiết bị đê thực hiện 
công tác bồi thường, hồ trợ, tái định cư cùa Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và 
cơ quan thẩm định. 

g) Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phâm, thông tin liên lạc (bưu 
chính, điện thoại), xăng xeế 

h) Chi thuc nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
(nếu có). Việc thuê nhân công do người đứng dầu Tồ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường quyết định, quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ và chỉ được thực hiện 
khi Tồ chức làm nhiệm vụ bồi thường không có đù nhân sự đế thực hiện và 
không được thực hiện nhiệm vụ trùng lăp với nhân sự cua Tô chức làm nhiệm 
vụ bồi thường. 

i) Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện 
bôi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

2. Nội dung chi tô chức thực hiện cường chế kiểm đếm, cường chế thu 
hồi đất: 

a) Chi thông báo, tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện quyết 
dịnh cường chế kiếm đếm, quyết định cường chế thu hồi đất. 

b) Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y té, 
phòng chống cháy nô, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc 
thực hiện cường chế kiểm đém, cường chế thu hồi đất. 

c) Chi phục vụ công tác tồ chức thi hành quyết định cường chế kiêm đếm, 
cường chê thu hôi đất. 

d) Chi phí niêm phong, phá, tháo dờ, vận chuyền tài sản; di chuyền người 
bị cường chê và người có liên quan ra khói khu đât cường chế, chi thuê địa 
điếm, nhân công, phương tiện báo quán tài sản và các khoán chi phí thực tế hợp 
pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện bào quản tài sản khi thực hiện 
cường chế thu hồi đất trong trường hợp chủ sở hừu tài sán không thanh toán. 

d) Chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện 
cường ché kiêm đếm, cường chế thu hồi đất. 

e) Chi phí báo vệ, chông tái chiêm đât sau khi tô chức thực hiện cường 
chê thu hôi đât cùa thửa đât cường chê thu hôi đcn thời điêm hoàn thành việc 
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giải phóng mặt bàng. 

g) Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tô chức thực hiện 
cườne, chế kiềm đém, cường chế thu hồi đất. 

3. Chi tiền lirơne, các khoan dóng góp theo tiền lương và các khoan phụ 
cấp lương theo chế độ quy định cùa Tô chức làm nhiệm vụ bồi thường liên quan 
đẻn việc tô chức thực hiện bôi thuờng, hỗ trợ, tái dịnh cư và cưỡng chê kiêm 
đếm, cường chẻ thu hôi đất theo cơ chê tài chính áp dụng dôi với tô chức đó. 

Chi tiên lương và các khoán đóng góp theo tiên lương được xác định theo 
quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 5.  Mức chi tồ chúc thực hiện bồ i  thưòì ig,  hỗ trợ ,  tái  đ ịnh CU' và 
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng ché thu hồ i  đất 

1. Đôi với các nội dung chi đà có định mức, tiêu chuân, đơn giá do cơ 
quan nhà nước có thấm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Dôi với nhà làm việc, máy móc, thiêt bị phục vụ hoạt động của Tô chức 
làm nhiệm vụ bôi thường và CƯ quan thâm định thì các đơn vị này có trách 
nhiệm bô trí, săp xêp trong diện tích nhà làm việc, máy móc, thiêt bị hiện có của 
mình đe phục vụ hoạt động. 

Trường hợp không bô trí được trong diện tích nhà làm việc, máy móc, 
thiết bị hiện có thì được thuê nhà làm việc, thuê và mua sẩm máy móc, thiết bị 
để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc thuê nhà làm việc, 
thuê và mua sấm máy móc, thiết bị thực hiện theo quy định của pháp luật vê 
quàn lý, sư dụng tài sản công, pháp luật về đau thau và pháp luật có liên quan. 

3. Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (bưu 
chính, điện thoại), xăng xe dược tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án, tiểu 
dự án. 

4. Chi phí trà cho đom vị cung câp dịch vụ vê bôi thường, hỗ trợ, tái dịnh 
cư thực hiện thông qua Hợp đông được ký giữa Tô chức làm nhiệm vụ bôi 
thườníi và đơn vị cung câp dịch vụ. Đơn vị cung câp dịch vụ có nghĩa vụ thực 
hiện đúng hợp đồng đã ký và pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn đơn vị cung 
câp dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật vê đâu thâu. 

5. Đối với các nội dung chi không thuộc phạm vi quy định tại các khoan 
1, 2, 3 và 4 Điều này, ủy ban nhân dân cấp tinh căn cứ tình hình thực tê tại địa 
phương, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tinh quy định mức chi cụ thê đê thực 
hiện cho phù hợp. 

Điều 6. Lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tố chức 
thục hiện bồ i  ỉhưòì ig,  hỗ trợ ,  tái đ ịnh cư và cưỡng chế kiếm đếm 

1. Việc lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư và cường chê kiêm đêm thực hiện như sau: 

a) Đối với dự án, tiếu dự án thuộc trưừng hợp quy định tại diêm a khoản 1 
Điều 3 Thông tư này: 
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TỒ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cử nội dung chi quy định tại Diều 4 
Thông tư này, mức chi quy định tại Điều 5 Thông tư này và khôi lượng công việc 
dự kiến phát sinh đê lập dự toán kinh phí tô chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư và cường ché kiểm đếm (nếu có); gửi Sở Tài chính đê thâm định (đôi với 
dự án, tiểu dự án do ủy ban nhân dân cắp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, 
hồ trợ, tái định cư); gừi Phòng Tài chính KÌ hoạch đề thẩm định (đối với dự án, 
tiêu dự án do Uy ban nhân dân câp huyện phê duyệt phương án bôi thường, hô 
trợ, tái định cư; bao gôm cả dự án, tiêu dự án do Uy ban nhân dân câp tinh úy 
quyên phê duyệt phương án) đê trình Uy ban nhân dân cùng câp phê duyệt. 

b) Đối với dự án, tiêu dự án thuộc trường hợp quy định tại điêm b, điêm c 
khoan 1 Điêu 3 Thông tư này: 

b. 1) Đối với các dự án, tiêu dự án do Hội dông bôi thường, hỗ trợ và tái 
dịnh cư thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Việc lập dự toán kinh phí tỏ 
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cường chế kiêm đếm thực hiện 
theo quy định tại điêrn a khoan này. 

bệ2) Dối với các dự án, tiểu dự án do Tô chức làm nhiệm vụ bôi thường là 
đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện bỏi thường, hỗ trợ, tái định cư: 

Tô chức làm nhiệm vụ bôi thường căn cứ mức trích kinh phí theo quy 
định tại điềm b, điểm c khoan 1, khoàn 2 Điều 3 Thông tư này đê xác dịnh kinh 
phí tô chức thực hiện bôi thường, hồ trợ, tái định cư và gửi vê cơ quan tài chính 
quy định tại điêm a khoan này thâm định đê trình Uy ban nhân dân cùng câp phê 
duyệt. Kinh phí tồ chức thực hiện bồi thường, hồ trợ, tái định cư do ủy ban nhân 
dân cấp tinh, cấp huyện phê duyệt được xác dinh là dự toán kinh phí tô chức 
thực hiện bôi thưừng, hỗ trợ, tái dịnh cư cua dự án, tiêu dự án. 

Trường hợp phai thực hiện cường chế kiếm đếm thì Tô chức làm nhiệm vụ 
bồi thường căn cứ nội dung chi quy định tại Điều 4 Thông tư này, mức chi quy 
định tại Điều 5 Thông tư này và khối lượng công việc dự kiến phát sinh để lập dự 
toán kinh phí tổ chức thực hiện cường chế kiêm đếm đề tồng hợp cùng với dự 
toán kinh phí tố chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi gửi về cơ 
quan tài chính đô trình Uy ban nhân dân cùne câp phô duyệt theo quy định. 

c) Sau khi dự toán đà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, 
Tồ chức làm nhiệm vụ bồi thường gửi một ban cho Chủ đau tư dự án, tiểu dự án 
hoặc Quỹ phát triển đất hoặc Kho bạc Nhà nước đê phối hợp thực hiện. 

d) Dự toán kinh phí tồ chức thực hiện bồi thường, hồ trợ, tái định cư và 
cường chế kiểm đếm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dược xác 
định là giá trị quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư, cường chế kiểm đếm với Chu đầu tư dự án, tiều dự án và được sừ dụng đê: 

d.l) Tổ chức ỉàm nhiệm vụ bồi thường thực hiện thu tục thanh toán, thu 
hồi tạm ứng vốn của ngân sách nhà nước. 

d.2) Chủ đầu tư dự án, tiều dự án thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. 

Trường hợp dự án, tiểu dự án mà việc bồi thường, hồ trợ, tái định cư và 
cường chế kiềm dém thực hiện trong nhiều năm thì căn cứ vào dự kiên các nội 
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dung công việc phát sinh phái thực hiện của từng năm đê phân bô dự toán kinh 
phí tồ chức thực hiện bồi thường, hồ trợ, tái dịnh cư và cường che kiểm đếm 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho từng năm đè thực hiện thú 
tục thanh toán, thu hôi tạm ứng vôn cùa ngân sách nhà nước theo quy định của 
pháp luật về đầu tư, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. 

2. Việc sử dụng, quyêt toán kinh phí tô chức thực hiện bôi thường, hỗ trợ, 
tái định cư và cường chế kiểm đém cua các dự án, tiểu dự án do Hội đông bồi 
thường, hô trợ và tái định cư thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dược thực 
hiện như sau: 

a) Việc sứ dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định CƯ 

và cường chê kiêm đếm của các dự án, ticu dự án thực hiện như sau: 

a.l) Căn cử dự toán dã dược cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt, 
Hội đông bôi thường, hỗ trợ và tái định cư dược Chủ đâu tư hoặc Quỹ phát tricn 
đất hoặc Kho bạc Nhà nước chuyền tiền hoặc chuyên vốn ứng hoặc chuyển vốn 
tạm ứnạ kinh phí tô chức thực hiện bồi thường, hồ trợ, tái dịnh cư và cường chế 
kiểm đếm theo tiến độ thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước, pháp luật về dầu tư công và pháp luật khác có liên quan. 

Việc hoàn trả vốn ứng, thanh toán vốn tạm ứng thực hiện theo quy định 
cua pháp luật có liên quan. 

Trường hợp dự án, tiều dự án (không bao gồm dự án, tiểu dự án sừ dụng 
vôn đầu tư công) có yêu câu câp bách phải thực hiện ngay các công việc vê bôi 
thường, hồ trợ, tái định cư theo quyết định của cơ quan nhà nước có thâm qưycn 
mà dự toán chưa dược phê duyệt thì Hội dong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
được ứng kinh phí từ Chủ đầu tư dự án, tiều dự án theo quy định cua pháp luật 
đề thực hiện. Trường hợp số kinh phí đã ứng lớn hơn dự toán kinh phí tô chức 
thực hiện bồi thườníì, hồ trợ, tái định cư và cường chế kiêm dem được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái dịnh 
cư hoàn trả cho Chủ đầu tư dự án, tiểu dự án theo quy dịnh của pháp luật. 

a.2) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm sử dụng 
kinh phí tô chức thực hiện bồi thường, hồ trợ, tái định cư và cường chế kiêm 
đêm theo dúng dự toán đã được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt. 

Việc sừ dụng, hạch toán kinh phí tồ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 
dịnh cư và cưỡng chế kiềm đếm của dự án, tiều dự án do Hội đồng bôi thường, 
hỗ trợ và tái định cư thực hiện bồi thường, hồ trợ, tái định cư được thực hiện 
theo quy dinh của pháp luật vê ngân sách nhà nước. 

a.3) Trường hợp thuê dơn vị cung câp dịch vụ thực hiện các dịch vụ vê 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Hội đồng bồi thường, hồ trợ và tái định cư 
thực hiện thanh toán cho dơn vị cung cấp dịch vụ theo hợp đông đă ký. 

b) I ỉằng năm, Hội dồng bồi thường, hồ trợ và tái định cư có trách nhiệm 
quyết toán kinh phí tồ chức thực hiện bồi thưìmg, hồ trợ, tái dinh cư, cưởng chê 
kiểm đêm và xứ lý chcnh lệch giừa sô chi thực tê theo quyết toán dược duyệt so 
với sô kinh phí đã nhận theo dự toán dược duyệt cùa các dự án, tiêu dự án đã 
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hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm tài chính. Cụ thê 
như sau: 

b.l) Quyết toán kinh phí tô chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư 
và cường chế kiêm đêm: 

Việc quyêt toán kinh phí tô chức thực hiện bôi thường, hồ trợ, tái định cư 
và cường chế kiêm đêm thực hiện theo quy định tại pháp luật về ngân sách nhà 
nước, pháp luật vê đâu tư công và pháp luật khác có liên quan. 

Trường hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dược giao thực 
hiện đông thời nhiều dự án, tiêu dự án mà có các chi phí chung (không theo dõi 
riêng cho tùng dự án, tiêu dự án) thì Hội đông bôi thường, hồ trợ và tái định cư 
tập hợp toàn bộ chi phí chung trong năm tài chính đê phân bô cho từng dự án, 
tiêu dự án theo công thức sau: 

Chi phí chung Tông chi phí chung phát sinh trong năm Chi phí trực 
phát sinh trong cùa tất cả các dự án, tiều dự án tiêp dã thực 
năm phân bô = X hiện trong năm 

cho từng dự án, Tổng chi phí trực tiếp đà thực hiện trong cùa từng dự án, 
tiều dự án năm của tất cả các dự án, tiều dự án tiểu dự án 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập bảng phân bô chi phí chung 
trong năm cho từng dự án, tiểu dự án (kèm toàn bộ chứng từ chi phí chung phát 
sinh trong năm). Trên cơ sở đó: 

- Đối với các dụ- án, tiểu dự án đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng 
mặt bằnạ trong năm tài chính, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập báo 
cáo quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm chi 
phí trực tiếp và chi phí chung (nếu có) gửi cơ quan tài chính quy dịnh tại điêm a, 
điêm b khoản 1 Điều này đê phê duyệt quyết toán theo quy định cùa pháp luật 
về ngân sách nhà nước. 

- Dối với các dự án, tiểu dự án chưa hoàn thành việc bồi thường, giai 
phóng mặt bằng trong năm tài chính thì ghi nhận chi phí trực tiếp và chi phí 
chung (nếu có) cua dự án, tiêu dự án đó đê phục vụ cho việc quyet toán toàn bộ 
kinh phí tô chức thực hiện bồi thườníì, hỗ trợ, tái dịnh cư của dự án, tiểu dự án 
khi hoàn thành công tác bôi thường, giải phóng mặt băng. 

b.2) Phần chênh lệch giừa sổ chi thực tế theo quyết toán dược cơ quan nhà 
nước có thâm quyền phê duỵệt so với số kinh phí dâ nhận theo dự toán dược cơ 
quan nhà nước có thâm quyền phê duyệt được nộp ngân sách trung ương đôi với 
dự án, tiêu dự án thuộc trung ương quán lý, nộp ngân sách địa phương đôi với 
dự án, tiêu dự án còn lại (trừ dự án, tiêu dự án thuộc trung ương quản lý). 

3. Việc sử dựng, quyết toán kinh phí tô chức thực hiện bồi thường, hổ trợ, 
tái định cư và cường chế kiểm đếm cua các dự án, tiểu dự án do Tô chức làm 
nhiệm vụ bôi thường là đơn vị sự nghiệp công lặp thực hiện bôi thường, hô trợ, 
tái định cư được thực hiện như sau: 

a) Kinh phí tồ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cường chê 
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kiêm đcm theo dự toán đă được cơ quan nhà nước có thấm quyền phê duyệt là 
nguồn thu cua Tồ chức làm nhiệm vụ bồi thường; được tổng hợp chung vào 
nguồn thu của đơn vị và được sử dụng, thanh, quyết toán theo CƯ chế tài chính 
áp dụng đôi với dơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Căn cứ dự toán đâ được cơ quan nhà nước có thâm quyền phê duyệt, 
Tồ chức làm nhiệm vụ bồi thường được Chú đầu tư hoặc Quỹ phát triên đất hoặc 
Kho bạc Nhà nước chuyên tiền hoặc chuyên vốn ứng hoặc chuyên vốn tạm ứng 
kinh phí tô chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cường chế kiềm 
đếm theo tiến độ thực hiện theo quy định cùa pháp luật về ngân sách nhà nước, 
pháp luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan. 

Việc hoàn trả vốn ứng, thanh toán vốn tạm ứng thực hiện theo quy định 
của pháp luật có liên quan. 

Trường hợp dự án, tiêu dự án (không bao gồm dự án, tiều dự án sử dụng 
vốn đầu tư công) có yêu cầu cấp bách phái thực hiện ngay các công việc về bồi 
thường, hỏ trợ, tái định cư theo quyết định cùa cơ quan nhà nước có thâm quyên 
mà dự toán chưa được phê duyệt thì Tô chức làm nhiệm vụ bôi thường được ứng 
kinh phí từ Chủ đầu tư dự án, tiều dự án theo quy định cúa pháp luật để thục 
hiện. Trường hợp số kinh phí đã ứng lớn hơn dự toán kinh phí tô chức thực hiện 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cường che kiêm đếm được cơ quan nhà nước 
có thâm quyền phê duyệt thì Tố chức làm nhiệm vụ bồi thường hoàn tra cho Chủ 
đầu tư dự án, tiều dự án theo quy định của pháp luật. 

c) Trường hợp thuê dơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư thì Tồ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện thanh 
toán cho đơn vị cung cắp dịch vụ theo hợp đồng đă ký. 

Điều 7. Lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tố chức 
thực hiện cuõng chế thu hồ i  đất 

1. Trường hợp phái thực hiện cường chế thu hồi đất thì khi có quyết định 
cường chế thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ chức làm nhiệm 
vụ bồi thường căn cứ nội dung chi quy định tại Điều 4 và mức chi quy định tại 
Điều 5 Thông tư này lập dự toán kinh phí tô chức thực hiện cường chế thu hôi 
đất gưi cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này thâm 
định để trình úy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

2. Dự toán kinh phí tô chức thực hiện cường chê thu hôi đât được cơ quan 
nhà nước có thâm quyên phê duyệt được xác định là giá trị quyêt toán kinh phí 
tô chức thực hiện cường chế thu hồi đất với Chủ đầu tư dự án, tiêu dự án và 
được sử dụng đê: 

a) Tồ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện thủ tục thanh toán, thu hồi 
tạm ứng vôn của ngân sách nhà nước. 

b) Chù đâu tư dự án, tiêu dự án thực hiện quyct toán dự án hoàn thành. 

Trường hợp dự án, tiểu dự án mà việc cường chế thu hồi đất thực hiện 
trong nhiêu năm thì phài phân bô dự toán kinh phí tô chức thực hiện cường chê 
thu hồi đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho từng năm đê 
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thực hiện thủ tục thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn của ngân sách nhà nước theo 
quy định cua pháp luật về đầu tư, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật 
có liên quan. 

3. Việc sư dụng, thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cường ché 
thu hồi đất thực hiện như sau: 

a) Đối với các dự án, tiểu dự án do I lội dồng bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư thực hiện bồi thường, hồ trợ, tái định cư: Việc sử dụng, thanh, quyêt 
toán kinh phí tổ chức thực hiện cường chế thu hồi đất thực hiện như quy định 
dối với kinh phí tồ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cường chê 
kiểm đếm tại khoàn 2 Điều 6 Thông tư này. 

b) Đối với các dự án, tiểu dự án do Tồ chức làm nhiệm vụ bồi thường là 
đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Kinh phí tô 
chức thực hiện cường chê thu hôi đât theo dự toán dà được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phô duyệt là nguồn thu của Tồ chức làm nhiệm vụ bôi thường; dược 
tồng hợp chung vào ne,uồn thu của đơn vị và dược sử dụng, thanh, quyêt toán 
theo cơ chế tài chính áp dựng đối với dơn vị sự nghiệp công lập. 

Chương III 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8 ễ  Quy đ ịnh chuyền tiếp 

Đối với nhừng dự án, tiều dự án đã được cơ quan nhà nước có thâm quyên 
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi dât 
(bao gồm cả kinh phí tồ chức thực hiện cường chế thu hồi đất, cường chê kiêm 
đém) trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau: 

1. Trường hợp dự án, tiều dự án đã được cơ quan nhà nước có thẳm quyền 
phê duyệt dự toán nhưng chưa thực hiện thanh toán (chi) hoặc chưa hoàn thành 
việc thanh toán kinh phí tô chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì xử 
lý như sau: 

a) Lặp, thẳm định, phê duyệt lại dự toán kinh phí tô chức thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Thông tư này. 

b) Việc sư dụng, thanh, quyết toán kinh phí tô chức thực hiện bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư và xử lý chênh lệch giữa số chi thực tế theo quyết toán được 
cơ quan nhà nước có thầm quyền phê duyệt so với số kinh phí đã nhận theo dự 
toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định 
tại Thông tư này. 

2. Trường hợp dự án, tiêu dự án đă được CƯ quan nhà nước cỏ thẩm quyên 
phê duyệt dự toán và đă hoàn thành việc thanh toán chi phí tô chức thực hiện bôi 
thường, hỗ trợ, tái định cư theo dự toán đã được phê duyệt nhưng chưa trình cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán kinh phí tô chức thực hiện 
bôi thường, hô trợ, tái định cư (chưa gừi báo cáo quyêt toán đôn cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt) thì xử lý như sau: 
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a) Dự toán kinh phí tô chức thực hiện bôi thường, hỗ trợ, tái định cư đà 
được cơ quan nhà nước có thầm quyền phê duyệt được xác dịnh là giá trị quyết 
toán kinh phí tô chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với Chù đầu tư dự 
án, tiêu dự án và được sừ dụng đê: 

a.l) Tô chức làm nhiệm vụ bôi thường thực hiện thủ tục thanh toán, thu 
hôi tạm ứng vôn cùa ngân sách nhà nước (nêu có). 

a.2) Chủ đâu tư dự án, tiêu dự án thực hiộn quyêt toán dự án hoàn thành. 

b) Trên cơ sơ dự toán đă dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt, việc quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và xử lý chênh lệch giữa số chi thực tế 
theo quyết toán được cơ quan nhà nước có thâm quyền phê duyệt so với số kinh 
phí dã nhận theo dự toán được CƯ quan nhà nước có thấm quyền phê duyệt thực 
hiện theo quy định tại Thông tư này. 

3. Trường hợp dự án, tiểu dự án đà được cơ quan nhà nước có thâm quyên 
phê duyệt dự toán, đă hoàn thành việc thanh toán chi phí tồ chức thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư theo dự toán đà dược phê duyệt và đã trình nhưnạ 
chưa được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt quyêt toán kinh phí tô 
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện quyết toán và xử lý 
chênh lệch giữa số chi thực tể theo quyết toán được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt so với số kinh phí đă nhận theo dự toán được cơ quan nhà nước 
cỏ thâm quyên phê duyệt theo quy định áp dụng tại thời diêm trình cơ quan nhà 
nước có thâm quyên phê duyệt quyết toán; không thực hiện theo quy định tại 
Thông tư này. 

4ẽ Trường hợp dự án, tiều dự án đã được cơ Cịuan nhà nước có thâm quyền 
phê duyệt quyết toán kinh phí tô chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
nhưng chưa xử lý chênh lệch giữa số chi thực té theo quyết toán dược duyệt so 
với số kinh phí dã nhận theo dự toán dược cơ quan nhà nước có thấm quyền phê 
duyệt thì thực hiện xử lý chênh lệch này theo quy dịnh áp dụng tại thời điẻm 
quyết toán được cơ quan nhà nước có thâm quyền phê duyệt; không thực hiện 
theo quy dịnh tại Thông tư này. 

5. Trường hợp dự án, tiều dự án chưa được cơ quan nhà nước có thâm 
quyền phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hồ trợ, tái định 
cư nhưng đà ứng, tạm ứng kinh phí theo quy định cua pháp luật để tô chức thực 
hiện bôi thường, hỗ trợ, tái định cư thì việc hoàn trả vôn ứng, thanh toán vôn 
tạm ứng và hoàn trả cho Chủ dầu tư dự án, tiểu dự án số chênh lệch giừa số kinh 
phí đà ứng so với dự toán kinh phí tô chức thực hiện bôi thường, hồ trợ, tái định 
cư được cơ quan nhà nước có thâm quyền phê duyệt (nêu có) thực hiện theo quy 
định tại Thông tư này. 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kẻ từ ngày 20 tháng 11 năm 2022. 

2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách 
nhiệm rà soát các quy định về mức chi liên quan đến việc tô chức thực hiện bồi 
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thường, hỗ trợ, tái định cư và cường ché kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất đã ban 
hành theo quy định của pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; 
căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tinh 
ban hành quy định mức chi theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này. 

3. Thông tư này thay thế Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 5 
năm 2015 cua Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sừ dụng và 
quyêt toán kinh phí tô chức thực hiện bôi thường, hô trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đẩt 
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