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trợ, tái định cư  
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–––––––––––––––– 
Hòa Bình, ngày        tháng  01  năm 2021 

 

Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường                         

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 

29/12/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 

số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Thông tư số 

74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết 

toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất;  

Căn cứ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 36/2018/QĐ-

UBND ngày 19/10/2018 ban hành Quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) 

để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình; Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc giao quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về tài chính và phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường thời kỳ ổn định giai đoạn 2019-2021; 

Thực hiện Công văn số 1401/UBND-TCTM ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc áp dụng quy định chi thường xuyên; 

Sở Tài chính hướng dẫn trình tự thực hiện sử dụng nguồn thu kinh phí bảo đảm 

cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cụ thể như sau: 

1. Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư được xác định là nguồn thu khác theo quy định của pháp luật được quy định tại 

điểm d, khoản 1, Điều 13 Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ 

và được chi thường xuyên theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 13 Nghị định 

141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.  



2. Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư. 

Cùng với việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh căn cứ mức trích kinh phí theo quy định tại Điều 4 Quyết định 

36/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh để lập dự toán kinh 

phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng 

chế thu hồi đất, gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.  

Việc phân bổ các chi phí chung thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính.  

3. Quyết toán với Sở Tài chính kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất. 

Căn cứ khối lượng công việc thực tế phát sinh, dự toán đã được phê duyệt, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổng hợp kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư của từng công trình, dự án, gửi Sở Tài chính xem xét phê duyệt quyết toán 

theo quy định. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài chính, trong quá trình thực hiện nếu có vướng 

mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để cùng nghiên cứu, giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở, các Phó GĐ Sở; 

- Phòng QLNS, QLG&CS; 

- Lưu VT, (N.Th). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Thắng 
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