
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p  — Tir do — Hinh phüc 

S:4Jf  /TB-UBND 

THÔNG BAO 

V/v Cong ho cong khai duy thão phiro'ng an chi tit, diii' toán kinh phi b1i thtrô'ng, 
h trçr vã tái djnh ctr GPMB (Dçrt 2) dir an: Xây diyng throng triic phIa Nam thành 

phô Nam Dnh  (Doin tn thro'ng Vu Hü'u Lqi den Quôc 1 21B) 

Can cü Lut dt dai 2013 duçc quc hi thông qua ngày 29/11/2013; 

Can cir Ngh djnh sé, 43/2014/ND- CP ngay 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lutt Dat dai; Nghj djnh so 47/2014/ND-
CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh Phü quy drjnh ye bôi thuông, ho trçY, tái djnh Cu 
khi Nhà nuóc thu hôi dat; Nghj djnh so 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa 
ChInh Phü quy djnh süa dôi, bô sung mt so nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành 
Luât dat dai; 

Can cir Thông tiz s 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B Tài 
nguyen và Môi tnrmg quy djnh chi tiêt ye bôi thuông, ho trg, tái djnh Cu khi 
Nba nrnfc thu hôi dat; 

Can Cu Van bàn hçip nht s 05/VBHN-BTNMT ngày 07/7/2020 cüa B 
Tài nguyen và MOi trung hçp nhât Nghj djnh Quy djnh ye bôi thumg, h trq, 
tái djnh cu khi Nhà nithc thu hôi dat; so 04/VBHN-BTNMT ngày 07/7/2020 cüa 
B Tài nguyen và Môi trithng hqp nhat Thông tu quy djnh ye bOi thuông, ho 
trç, tái djnh Cu khi Nhà nuc thu hôi dat; 

Can cir Quyt djnh s 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cüa UBND 
Tinh ye vic üy quyên cho UBND cap huyn quyêt djnh thu hôi dat; 

Can cir Quyêt djnh so 46/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa UBND 
tinh Nam Dnh ban hành quy djnh bang giá dat trên dja bàn tinh Nam Djnh áp 
di.ing tr ngày 0 1/01/2020 den 3 1/12/2024; 

Can cü Quyt djnh s 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 cüa UBND 
tinh Nam Dinh ye vic ban hành quy djnh c1i the mt so ni dung ye bôi thung, 
h trcY và tái dinh cu khi Nba nuOc thu hôi dat trén dia bàn tinh Nam Dinh; 

Can cir Quyêt djnh so 11/2022/QD-UBND ngày 28/4/2022 cüa UBND 
tinh Nam Djnh ye vic bäi bó, siradôi, bô sung mt so diêu cüa Quy djnh c1i the 
mt so ni dung ye bôi thuông, ho trçi và tái djnh cu khi Nhà nuOc thu hôi dat 
tren dja bàn tinh Nam Dnh ban hành kern theo Quyet djnh so 43/2021/QD-
UBND ngày 30/9/202 1 cüa UBND tinh Nam Djnh; 

Can cu Quy& djnh s 62/2021/QD-UBND ngày 21/12/2021 cUa UBND 
tinh Nam Dinh ye yiêc ban hành quy djnh dn giá bOi thuè'ng, ho tr thit hai y 
nhà, cong trInh xây drng khác gän lien yój dat khi Nba nuc thu hOi dat tren dia 
bàn tinh Nam Dinh; 

TP. Nam Dinh, ngayc?8 tháng .Lnám 2023 



t 4 Can cir Quyêt djnh s 06/2022/QD-UBND ngày 22/4/2022 cUa UBND 
tinh Nam Djnh ye vic ban hành quy djnh dan giá bôi thumg, ho trg cay trông, 
vat nuôi là thUy san phiic vii cong tác GPMB khi Nhà nthc thu hôi dat trên dja 
bàn tinh Nam Dinh; 

Can cur Quyt djnh s 724/QD-UBND ngày 15/4/2022 cUa UBND tinh 
Nam Dnh ye vic phé duyt dir an dâu tix: Xây dirng dixng trçic phIa Nam 
thành ph Nam Djnh (Doin tü dung VU Htru Li den Quôc 1 21B); 

Can Cu Quyt djnh s 1373/QD-UBND ngày 02/8/2022 cUa UBNDtinh 
Nam Djnh v vic phê duyt giá dat ciL the phyc vi vic bôi thuàng, ho trçY 
GPMB di,r an du tu: Xây dirng dung tr11c phIa Nam thành phô Nam Djnh 
(Don tir duèng VU Hiru Lgi den Quôc 10 21B); 

Can cur Van bàn s 651 /UBND-VPS ngày 16/8/2022 cUa UBNID tinh Nam 
Djnh v vic áp dçung müc h trg khác khi thu hOi dat nông nghip trên dja bàn 
xã Nam Van, thành phô Nam Djnh; 

Cn cur Quyt djnh s 8302/QD-UBND ngày 17/11/2021 và s 2689/QD-
UBND ngày 13/5/2022 cUa UBND Thành phô Nam Djnh ye vic thành 1p và kin 
toàn H0i  dOng bôi thu&ng, ho trç và tái drjnh cu GPMB dir an: Xây dirng dung tryc 
phiaNam thành phô Nam Dnh (Doin tà duèng VU HUu Lçri den Quôc 10 21B); 

Can cü Quy& djnh s 3477/QD-.UBND ngày 22/6/2022 cUa UBND Thành 
phô Nam Djnh ye vic kin toàn H0i  dông bôi thuô'ng, ho trg và tái djnh cu GPMB 
dê thirc hin mOt  so dir an dang triên khai trên dja bàn thành phô Nam Djnh; 

Can cü Quy& dnh s 8311/QD-UBND ngày 18/11/2021 và so 2698/QD-
UBND ngày 13/5/2022 cUa UBND Thành phô Nam Djnh ye vic thành 1p và 
kin toàn To cong tác giüp vic H0i  dông bOi thuing, ho trçi yà tái dinh cii 
GPMB dir an: Xây dimg du&ng triic phIa Nam thành phô Nam Djnh (Don tur 
dung VU Hu Li den Quôc 10 21B); 

Can cü Các Thông báo tr so 215/TB-UBND dn Thông báo s 629/TB-
UBND ngày 10/5/2022 và Thông báo tü so 836/TB-UBND den Thông báo sO 
925/TB-UBND ngày 09/12/2022 cUa UBND Thành phô Nam Djnh y  viêc thu 
hOi dat thirc hin GPMB dir an: Xây drng duông tryc phIa Nam thành phô Nam 
Dnh (Don tur duè'ng VU HUu Lçii den Quôc 10 21B); 

Can cu k& luQtn tai cuOc h9p  H0i  dng bi thuông, h trq GPMB Thành 
phO ngày 2 8/02/2023 ye yiêc thông qua dr thão phuang an chi tiet bôi this?rng, 
ho tra yà tái djnh cii GPMIB d? an: Xây drng duèng triic phIa Nam thành phO 
Nam Djnh (Don tir dung VU HUii Li den Quôc 10 21B); 

UBND THANH PHO NAM DINH THÔNG BAO: 
1. Uy ban nhân dan Thành ph t chuc niem yt cong khai dir thão 

phuang an chi tiet, phân 1oi nguôn gôc su d%lng dat, muc bôi thuông, ho trg y 
dat, dir toán bOi thu&ng, ho tr? yà tái djnh cii GPMB (Dcit 2) cUa các hO gia 
dInh, ca nhân, ca quan to chuc thuOc  din GPMB dçr an: Xây dçrng dung triic 
phIa Nam thành phô Nam Djnh (Don tü &thng VU Htru Li den Quôc 10 21B). 

- Thi gian niêm yt cong khai: Tir ngày 0 1/3/2023 dn ngày 2 1/3/2023 
- Dja dim niem yt cOng khai: 



+ Tai  trii sô UBND xä Nam Van, thânh phô Nam Djnh. 
+ Tai khu dan cu thôn Trung Lqi, Thuçing Hihi, Van Cat xâ Nam Van - 

Thành phô Nam Dinh. 
+ Giri trrc tip dix thão phuang an bi thu?mg, h trç dt dai, tài san, cong 

trInh vt kiên true, cay trông, các chInh sách h trçl tâi tüng h gia dInh, Ca nhân 
bj ãnh hu&ng GPMB. 

- To chilic 1y kin trirc tip di v9i trng h gia dInh, cá nhân bj ành 
hung GPMB ye dii thão phuong an bOi thung, ho trq và tái djnh cu GPMIB. 

2. Trong th?ñ gian hem y& cong khai dir thào phuang an chi ti& bi 
thumg, ho trç và tái djnh cu nêu các h gia dInh, cá nhân, cc quan tO chüc có 
kiên nghj ye dir thào phuang an bôi thuô'ng, ho trcY và tái djnh cu GPMB thI có 
kiên tai  hi nghj lay kiên trirc tiêp hoc lam dan gui Hi dông bôi thumg, h 
trcl Va tái dnh Cu GPMB Thành phô và UBND xã Nam Van dê duVC  xem xét, 
giài quyet. Qua thyi han  nêu trên, Hi dông bôi thuông, h trçi và tái djnh cu 
GPMB Thànli phô không chu trách nhim giãi quyêt theo dung quy djnh Cua 
pháp 1ut. 

3. Giao Hi dng bi thuing, h trçl và tái djnh cu GPMB Thành ph dir 
an: Xây drng du&ng tr1C phIa Nam thành phô Nam Djnh (Doan tiir du?ing Vu 
Hüu Lçi den QUÔC l 21B) chü tn phôi kêt hp vOi UBND xã Nam Van và cac 
phông ban Co lien quan Cüa Thành phô to chüc lay kiên ngu1i dan và CáC C 
quan tO chüc thuc din GPMB ye dir thâo phuang an di toán bôi thung, h 
trçY dâ niêm yet. 

4. Giao UBNID xà Nam Van chü trI phi kt hçp vi Hi dng bi 
thumg, ho trq và tái djnh Cu GPMB thành phô di,r an: Xây dirng duOng triic phIa 
Nam thành phô Nam Djnh (Doan ttr dumg Vu Htru Lori den QUC l 21B) t 
ChüC niêm yet COng khai, phát thanh ni dung Thông báo nay trên h thng l 
phát thanh cüa phumg, xa và mi các h gia dInh, Ca nhn va ca quan t ch 
den lay kiên ye dir thào phuang an dir toán bôi thuO'ng, h trçY và tai djnh 
GPMB dA niêm yet. 

Thông báo nay là Ca s& d các dan vj có lien quan, eáe h gia dInl 
nhân và ca quan to chüc có dat dai, tài san trên dat bj thu hi trin khai t chuc 
thuc hiênl. 
Noinhân: 
- TT Thanh uy; 
- TT HDND-UBNDTP; dê báo cáo 
- Website Thành pho; 
- UBND xã Nam Van; 
- Ban QLDA dâu tix xay dirng; 
- Phông Tài nguyen Va môi tru?rng; 
- Phông Tài chInh kê hoach; 
- Phông Quán I do thj; 
- Các dông chI trong Hi dông BTHT& 
TDC GPMB; 
- Các h dan cu bj ãnh huong GPMB; 
- Luu VT,  DT..9JL. 

Trân Huy Thành 
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