
Uc( BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH P110 NAM D!NH Dc 1p - T do - Hinh phñc 

TP. Nam Djnh, ngày  L  thángAf näm 2021 

QUYET DINII 
V/v phê duyt phtro'ng an, dr toán chi tit bôi thtrô'ng, ho trçr và diu chinh 

bô sung cüa các h gia dInh, cá nhân và UBND xã Nam Van phiic viii GPMB 
Di.r an: xây dng khu do thj mm phIa Nam song Dào, thành phô Nam Dnh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM D!NH 

Can cz' Lut tá chj'c chInh quyn dja phuiing ngày 19/6/2015 và Lut tha 
dôi, ho sung m3t so diêu cña Lu2t to chi'c chInh phi và Lut to chi'c chInh quyên 
dja phu'oiig ngày 22/11/2019, 

Can cz'Lut dAt dai 2013 du'çrc QuO'c hç51 thông qua ngày 29/11/2013, 

Can ci,' Nghj djnh sd 43/2014/ND- Pngày 15/5/2014 cia ChInhphi quy 
djnh chi tiêt thi hành mót sO diêu cüa Luç2t Dat dai, 

Can cz' Nghj djnh sO' 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cña ChInh Phz quy 
djnh ye bOi thithng, ho try, tái dinh cw khi Nhà nithc thu hOi dat,' 

Cánth Nghj dfnh scf 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cia ChInh phz v 
tha dOi, bO sung m5t sO nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut dat dai, 

Can c& Thông tu' s 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 cza Bô Tài chInh 
hu'ó'ng dan vic 4p di! toán, th dyng và thanh quyêt toán kinh phi tO cht'c thy'c 
hin bOi thu'O'ng, ho trçi, tái djnh cu' khi Nhà nithc thu hôi dat; 

C!än  c& Thông tu' sO' 30/2014/TT-BTNIvJT ngày 02/6/2014 cia Bó Tài 
nguyen và Môi tru'àngquy djnh ye ho so' giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dich 
s& dyng dat, thu hôi dat,' 

Can ci' Thông hr sO' 37/2014/TT-BTNIv1T ngày30/6/2014 cia B3 Tài 
nguyen và MOi tru'àng quy djnh chi tiét ye bôi thu'àng, hO try', tái djnh cu' khi Nhà 
nithc thu hôi dat; 

Can cii' Van bàn sO' 05/VBHN-BTNMT ngày 07/7/2020 cza Bó Tài nguyen 
và Môi tru'O'ng hpp nhát Nghj djnh Quy djnh ye bôi thtrd'ng, ho trQ', tái djnh cit khi 
Nhà nu'ó'c thu hôi dat; 

C!àn  th Quyêt djnh sO' 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cza UBND tinh 
ye vic iy quyên cho UBND cap huyn quyêt djnh thu hOi dat; 

Can cii' Quylt djnh sO' 37/2016/QD-UBND ngày 20/9/2016 ye' vic ban 
hành quy djnh doii giá bOi thztO'ng, ho trçr cay trOng, v2t nuOi (nuOi trOng thüy 
sán) phyc vy cong tác GPMB trên dja bàn tinh Nam Djnh,' 

án ci Quye't djnh sO' 43/QD-UBND ngày 30/9/2021 cia UBND tinh Nam 
Djnh ye vic ban hành quy djnli cy the mç3t sO n5i dung ye bOi thu'&ng, hO trQ' Va 
tái djnh cit khi Nhà niró'c thu hOi dat trên dia bàn tinh Nam Dinh; 

S: 93c/QD-UBND 



• ,\\'\ PH( 

Can c& Quyt djnh s 1819/QD-UBND ngày 2 7/8/2018 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vicphê duyt di! an dâu tu'xáy dtng khu do thj mO'iphIa Nam song 
Dào, thành phô Nam Djnh, 

Can th Quylt djnh s 376/QD-UBND ngày 22/02/2021 và Quylt djnh s 
1714/QD-UBND ngày 11/8/2021 cia UBND tinh Nam Djnhvê viçc phê duyçt và 
phê duyt bO sung ice' hogch sI' dyng dat nám 2021 thành phO Nam Djnh, 

Can ci Quye't djnh 5808/QD-UBND ngày 25/12/2018, Quyê't djnh 
4213/QD-UBND ngày 20/11/2019, Quyet djnh sO 1547/QD-UBND ngày 
28/4/2021 và Quyêt djnh sO 7574/QD-UBND ngày 01/9/2021 cüa UBND Thành 
phô Nam Djnh ye vic thành lçp và kin toàn Hç5i dOng bOi thwàng, hO trq và tái 
djnh cit GPMB dé thi!c hin m5t sO dr an dang lriên khai trên dja bàn thành phô 
Nam Djnh, 

Can th các Thông báo s6 65/TB-UBND ngày 07/01/2019, s6 993, 5 1018, 
sO 1201, sO 1298/TB-UBND ngày 19/12/2019, sO 26/TB-UBND den sO 30/TB-
UBND ngày 19/02/2020 và sO 291/TB-UBND ngày 11/10/2021 cia UBND thành 
phO Nam Djnh ye vic thu hôi dat thyv hin GPMB dy' an xây dy'ng khu do dij 
mài phIa Nam sOng Dào, thành phO Nam Djnh, 

Can ct' kit qua thdm djnh cza phông Tài chInh ki hogch tgi Van ban s 
911/KQTD- TCKJTI ngày 11/11/202],' 

Xét d nghj cia H5i dng BTHT và tái djnh cu' GPMB thành phd tgi Ta 
trInh sO 364/TTr-HDGPIvIB ngày 09/11/2021 và T& trinh sO 480/TTr- ThTMT'  
ngày 17/11/2021 cla phOng Tài nguyen và Môi trwO'ng ye viçc phê duytphu'o'ng 
an, dy' toán chi tiêt kinh phi bOi thu'àng, ho irçi và diêu chinh, ho sung cho các h5 
gia dlnh, cá nhán và UBND xâ Nam Van phyc vy GPMB dy' an xáy 4mg khu dO 
thj máiphIa Nam sôngDào, thànhphO Nam Djnh; 

QUYET DNll: 

Diu 1. Phê duyt phuang an, dir toán chi tit kinh phi bM thu&ng, h trq 
và diêu chinh, bô sung cho các h gia dInh, cá nhân và UBND xä Nam Van phiic 
vi GPMB dir an xây dimg khu do thj mâi phia Nam song Dào, thành phô Nam 
DjIIh, cii the thu sau: 

Tong kinh phi bôi thtrô'ng, h trçr và to chti'c thirc hin GPMB cüa các 
A A - A A h9 gia dinh, ca nhan va UBND xa Nam Van: 878.714.000 dong. 

('Tam tram bay mu'oi tam triu bay tram mu'ài bin nghln dng./.) 

Nôi dung gm: 
TT A' NQ1 dung ., . A Gia tr (dong) 

A 
Divói các h và UBND xã Nam Van phê duyt 818.564.000 

- Bi thu?mg, h trq v dt: 200.833.000 
- Hôtrcvuçit1p: 0 
- Cong trIth, VKT: 0 
- Cay trông, hoa màu, 4t nuôi, NTTS...: 2 1.148.000 
- Htr ndjnhdñ sOng: 11.880.000 



- Htrorkhác: 76.681.000 
- H trq chuyên dôi ngh nghip và tao  vic 1am: 508.022.000 
B • r A A A A , A Doi vo'i cac h9 phe duyçt then chinh, bo sung: 42.920.000 
- Cay trng, hoa màu, 4t nuôi, NTIS...: 800.000 
- Hôtraôndjnhdiisông: 42.120.000 
C Kinh phi t chü'c thic hin ((A+B)*2%): 17.230.000 
D Tng kinh phi bi thu*ng, h trçr (A+B+C): 878.714.000 

(Co Bang tang hQp kinh phi bi thwàng, hó 1ro GPMB kern theo) 

Diu 2. Ban Quân 1 dir an Mu tu xây di,rng thành ph có trách nhim: 

- ChU trI phi hcp vâi UBND xä Nam Van, UBND phu?ng Cüa Nam ph 
bin, niêm yt Cong khai Quyt djnh phé duyt tai  Tri s UBND phu&ng, xä, 
dim sinh boat khu dan eli ncn có Mt bj thu hi và thông báo trên h thng phát 
thanh cüa dja phuang; gui Quyt djnh bi thung, h trçY cho các h gia dInh, cá 
nhân có Mt bj thu hi, trong do nêu rö v müc bi thu&ng, h trçl; thyi gian, dja 
dim chi trã tin BTHT và thai gian bàn giao Mt eho t chüc lam nhim vi bi 
thuing, GPMB. 

- Quàn 1 và si'r diing kinh phi tai  Diu 1 dñng mijc dIch, thanh quyt toán 
theo dung quy djnh. 

Diu 3. Chánh Van phOng HDND-UBND thành ph& Thu tnr&ng the &Yn vi: 
Phông Tài nguyen và MOi tru&ng, phOng Tài chinh k hoach,  Chi nhánh V 
phOng Dàng k Mt dai thành ph Ban Quàn 1 dir an Mu tu xây dimg thành ph, 
Chü tjch UBND xä Nam Van; Chü tjch UBND phiRing Cüa Nam; các ht gia dInh,, 
cá nhân cO Mt bj thu hi và các dcm vi cO lien quan chju trách nhim thi hành quy: 
djnh nay.!. 

Nc'i nhçlnb- 
- Nhir Diu 3; 
- Website Thành ph; 
- Luu: VT, 

A Tran Huy Thanh 



PHO /N\ 

BANG TONG L IH I BO1.THUONG, HO TRci VA DIEU CHINH, BO SUNG PHVC VV GPMB 
DU AN: DAUU/* yNççuU DO TH MOI PHIA NAM SONG DAO, THANH PHO NAM D!NH 

(Kern the t djh /QD-UBND ngày L5 1,4,1  /2021 cüa UBND Thành ph) 

Don v: VND 

TT Ho và ten 
Din tIch 
at thu 
hi (m2) 

B1T*a( 
H trç 

%T
lep 

Cong trinh, 
vt kin 

trüc 

Cay ci, boa 
man, vt flUÔ 

Các chInh sách h trç 

Tong cong 
(Dng) 

H trq n 
dlnh san 

xut 

H trq khác 
(GD chInh 

sách...) 

Htron 
djnh dOi sng 

H trçr chuyn 
diii NN to 
vic lam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Dñi vol cdc hphê duyet mOi 2.241,1 200.833.000 - - 21.148.000 - 76.681.000 11.880.000 508.022.000 818.564.000 

I D6i vOl cdc h5phwiIng Cwa Nam (L1+I.2),) 131 0,0 131.000.000 0 0 16.965.000 0 0 11.880.000 393.000.000 552.845.000 

70 Trn Cong Tin - Vq Trn Thj Tháy 347,0 34.700.000 - - 2.082.000 - - - 104.100.000 140.882.000 

I Dinh Thi Duy (Ch&) - Di din Dinh Thi Lp 108,0 10.800.000 - - 2.049.000 - - 0 32.400.000 45.249.000 

2 Dinh (Cong) Van Phi/ Vçr: Pham Thi Lan 277,0 27.700.000 - - 5.509.000 - - 3.240.000 83.100.000 119.549.000 

Dinh Van M5 (Cht) - Dai diên con trai Dinh 
Van (Công) Thut và cac Mng sr dung 140,0 14.000.000 - - 275.000 - - - 42.000.000 56.275.000 

Dinh Van (Cong) Thutt/ Vçc: Nguyn Thj 
Chwmg 278,0 27.800.000 - - 2.475.000 - - 0 83.400.000 113.675.000 

5 Nguyn Van Dan! Vçi: Nguyn Thj Lan 160,0 16.000.000 - - 4.575.000 - - 8.640.000 48.000.000 77.2 15.000 

D6i vol cOc /iJ gia dmnh có dli thuic xä 
Nam Van 931,1 69.833.000 - - 4.183.000 - 76.681.000 - 115.022.000 265.719.000 

118 TrinThjChuyn 67,1 5.033.000 - - 403.000 - 7.381.000 - 11.072.000 23.889.000 

174 Ngô Thj ChI (Da chuyn nhtrçing cho ông 
Phm Duy Nam va bà Hoàng Thj Hôa) 900 6.750.000 - - 540.000 - 9.900.000 - 14.850.000 32.040.000 

18 Nguyn Van Bang - Lé Thj Thüy 540,0 40.500.000 - - 3.240.000 - 59.400.000 - 89.100.000 192.240.000 

1 UBNDxãNamVân 234,0 17.550.000 - - - - - - - 17.550.000 



B 
Do, vó'i các hiphê duyt dieu chinh, 
sung 

- - - 800.000 - - 42.120.000 - 42.920.000 

6 Trn Cong Mon - Trn Thj TIch - - - - - - 32.760.000 - 32.760.000 

7 Tr.ri Thi Laj - - - - - - 9.360.000 - 9.360.000 

19 Phan DIrih Cüng - Nguyn Thj Miii - - - 800.000 - - - - 800.000 

Tong kinh phI bi thsthng, h tr9 và thea 
chInh, b sung (A+B) 

2.241 200.833.000 - - 21.948.000 - 76.681.000 54.000.000 508.022.000 861.484.000 

D Kinh phItJ chá'c thu'c hiên (2%=C*0,02) 17.230.000 

E 
Tang kinh ph! bi thu'ling, hJ tr9 Va tO 
chác 1/ate hiên (C+J)) 

878.714.000 



UBND THANH PHO NAM D!NH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG TAI NGUYEN vA MO! TRUNG Dc 1p — Tr do — Hnh  phüc  

S: 480/TTr-TNMT TP. Nam Djnh, ngày 17 tháng 11 nám 2021 

T TRINH 
A A A A. • A 9 V/v phe duyçt phirong an, dir toan chi tiet bot thirong, ho trçr va theu chrnh 

b sung cüa các h gia dInh, cá nhân và UBND xà Nam Van phiic viii GPMB 
Dir an: xay dirng khu do thi mm phIa Nam song Dào, thành ph Nam Dnh 

KInh gui: UBND thành ph Nam Djnh 

Can cü Lut dt dai 2013 duqe Quc hi thông qua ngày 29/11/2013; 

Can cir Nghj djnh s 43/2014/ND- CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dat dai; 

CAn cü Nghj djnh s 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh Phü quy 
djnh ye bôi thumg, h trçl, tái djnh cu khi Nhà nuâc thu hôi dat; 

CAn cü Nghj djnh sé, 01/2017/ND-CP ngày 06/01/20 17 cüa ChInh phü v 
sira dôi, bô sung mOt  so nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut dat dai; 

CAn cü Thông tu s 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 cüa B Tài chInh 
huàng dan vic ltp d? toán, si'r dung và thanh quyêt toan kinh phi to chirc thirc 
hin bOi thuing, ho trçi, tái djnh Cu khi Nba nuic thu hôi dat; 

CAn cü Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cUa Bô Tài 
nguyen vàMôi tri.thng quy djnh ye ho sa giao dat, cho thuê dat, chuyên mic dIch 
sr dicing dat, thu hôi dat; 

CAn cr Thông tu s 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B Tài 
nguyen và Môi truàng quy djnh chi tiêt ye bôi thuô'ng, ho trcl, tái djnh cu khi Nhà 
nuàc thu hôi dat; 

CAn cü VAn bàn s 05/VBHN-BTNMT ngây 07/7/2020 cüa B Tài nguyen 
và Môi truông hqp nhât Nghj djnh Quy djnh ye bôi thisông, ho tr?,  tái djnh cu khi 
Nba nithc thu hôi dat; 

CAn ct'r 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 cr Quy& djnh s 37/2016/QD-IJBND ngây 20/9/2016 v vic ban 
hãnh quy djnh dcin giá bôi thithng, ho trq cay trông, vt nuôi (nuôi trông thüy san) 
phic viii cong tác GPMIB trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can ci'r Quyt djnh s 43/QD-UBND ngày 30/9/202 1 cüa UBND tinb Nam 
Djnh v vic ban hành quy djnh the mt so ni dung ye bôi thix&ng, ho trq va 
tái dinh cu khi Nhà nuâc thu hôi dat trên dja bàn tinh Nam Djnh; 



Can cü Quyt djnh s6 1819/QD-UBND ngày 27/8/2018 cUa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic phe duyt dir an dâu tu' xay dirng khu do thj mói phIa Nam 
sOng Dào, thãnh phô Nam Djnh; 

Can ct Quyt djnh s 376/QD.-UBND ngày 22/02/2021 và Quyt djnh s 
1714/QD-UBND ngày 11/8/2021 cüa UBND tinh Nam Djnh ye vic phê duyt và 
phê duyt bô sung ké hoach sir d%ing dat näm 2021 thành phô Nam Djnh; 

Can cü Quy& djnh 5808/QD-UBND ngày 25/12/2018; Quy& djnh 
4213/QD-UBND ,ngày 20/11/2019; Quyêt djnh so 1547/QD-UBND ngày 
28/4/2021 và Quyêt djnh so 7574/QD-UBND ngày 01/9/2021 cüa UBND Thành 
phô Nam Djnh ye vic thành 1p và kin toàn Hi dông bôi thixng, h trq và tái 
djnh Cu GPMB dê thirc hin mt sO dir an dang triên khai trên dja bàn thành phô 
Nam Djnh; 

Can cü các Thông báo s 65/TB-UBND ngày 07/01/20 19; s 993, s 1018, 
so 1201, so 1298/TB-UBNDngày 19/12/2019; so 26/TB-UBND den so 30/TB-
UBND ngày 19/02/2020 và so 291/TB-UBND ngày 11/10/2021 cüa UBND thành 
phô Nam Djnh ye vic thu hôi dat thrc hin GPMB dir an xây drng khu do thj 
mói phIa Nam song Dâo, thành phô Nam Djnh; 

Xét d nghj cüa Hi dng bi thumg, h trq và tái djnh cu GPMB Thành 
phô tai  T& trInh so 364/TTr-HDGPMB ngày 09/1 1/2021vê vic phe duyt 
phisang an, dir toán chi tiêt kinh phi bôi thu&ng, h trçl và diêu chinh, bô sung cho 
các h gia dInh, cá nhan ph%ic yi GPMB dir an xay dirng khu dO thj mói phIa 
Nam song Dào, thành phô Nam Djnh và can cü kêt qua thâm djnh cüa phông Tài 
chInh kê hoach ti Van bàn so 911/KQTD-TCKH ngày 11/11/2021; 

Phông Tài nguyen và MOitrithngtng hcip, d nghj UBND Thành ph phê 
duyt phi.rang an, dir toán chi tiêt kinh phi bôi thuing, ho trçi và diêu chinh, bô 
sung cho các h gia dInh, cá nhân và UBND xâ Nam Van phc 'viii GPMB di,r an 
xây dirng khu do thj m&i phIa Nam song Dào, thành phô Nam Djnh, cij the nhi.r 
sau: 

A

Tong kinh phi bi thtr?ng, h trçr và t chfrc thirc hin GPMB cüa các 
hç gia dinh, ca nhan va UBND xa trinh tham d!nh: 878.500.000 dong. 

A

Tng kinh phi bi thithng, h tr Va t chfrc thirc hin GPMB cüa các 
h9 gia dinh, ca nhan va UBND xa sau khi tham d!nh: 878.714.000 dong. 

(Tam tram bay mwai tam triu bay tram mu'ài bn nghIn dcngJ) 

L do tang: do tInh thiu cay ci, hoa màu yà tang chi phi t chi.rc thrc 
hin. 

A Noi dung gom: 
TT Ni dung Giá trj (dng) 
A Dôi vi các h và UIBND xa phê duyt mói: 818.564.000 
- BOi thung, ho trq ye dat: 200.833.000 
- Htrvucit1tp: 0 
- Cong trInh, VKT: 0 

- cay trng, hoa màu, yât nuôi, NTTS...: 2 1.148.000 



KT. TRIJNG PHONG 
àNG PHONG 

NG 
NGU N 
,ITR1ING 

+ Htrcindjnhdôisông: 11.880.000 
+ Hôtrokhác: 76.681.000 
+ H trq chuyn di ngh nghip và tao  vic 1am: 508.022.000 
B F F A A A A 9 A Dot vol cac h9 phe duyçt theu chrnh, ho sung: 42.920.000 
- Cay trng, hoa mãu, vt nuoi, NTTS...: 800.000 
+ Htrgôndjnhdiisông: 42.120.000 

C Kinh phi t chfrc thirc hin ((A+B)*2%): 17.230.000 

D Tng kinh phi bi thtrrng, h trq (A+B+C): 878.714.000 

(Co Bang tdng hcip kinh phi bi thw&ng, h trçr GPMB kern theo,) 

Phông Tài nguyen và Môi truO'ng d nghj UBND thành pM Nam Djnh xem 
xét, quyét djnh./. 

Nol nhân: 'tJ?/ 
- UBND Thành phé, 

-LixuVT,HS. 

Triu Thi Chanh 



BANG TONG HQP 
DIX AN: DAU TU 

(Kern theo To t 

THU'ONG, HO TRQ VA rnEu CH!NH, BO SUNG PHUC VU GPMB 
DO TH MI PHIA NAM SONG DAO, THANH P110 NAM D!NH 
T ngày 17/11/2021 cüa phông Tài nguyen Môi truô'ng Thành ph) 

Don vi: VND 

TT Hç và ten 
Diên tIch 
dt thu 
hi (m2) 

Vu'çt 

Cong trInh, 
vt kin 

truc 

Cay cdi, hoa 
mau, vat nuôi 

Các chInh sách h tro - 

BTH H trç n 
dinh san 

xuat 

H trq khác 
(GD chInh 

sich...) 

•. H tro on 
djnh dOi sng 

H trç chuyn 
di NN to 

viêc lam 

Tng cong 
(Dông) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Diii vói the hjphê duyt mói 2.241,1 200.833.000 - - 21.148.000 - 76.681.000 11.880.000 508.022.000 818.564.000 

I iiiJj vói cdc hphwông Cwa Nam (1.1+1.2)) 1310,0 131.000.000 0 0 16.965.000 0 0 11.880.000 393.000.000 552.845.000 

70 Trn Cong Tin - Vçi Trii Thj ThOy 347,0 34.700.000 - - 2.082.000 - - - 104.100.000 140.882.000 

1 Dinh Thj Duy (Cht) - Di din Dinh Thj Lp 108,0 10.800.000 - - 2.049.000 - - 0 32.400.000 45.249.000 

2 Dinh (Công) Vn Phi/ Vq: Pham Thj Lan 277,0 27.700.000 - - 5.509.000 - - 3.240.000 83.100.000 119.549.000 

Dinh Van M (Chit) - Dai din con trai Dinh 
Van (COng) Thut và các ding sCr ding 

140,0 14.000.000 - - 275.000 - - - 42.000.000 56.275.000 

Dinh Van (Cong) Thut/ Vcr: Nguyn Thj 
Chuang 

278,0 27.800.000 - - 2.475.000 - - 0 83.400.000 113.675.000 

5 Nguyn Van Dan! Vc: Nguyn Thj Lan 160,0 16.000.000 - - 4.575.000 - - 8.640.000 48.000.000 77.2 15.000 

H 
D6i vói cdchigia dmnh có dtthuç3cxã 
Nam Van 

931,1 69.833.000 - - 4.183.000 - 76.681.000 - 115.022.000 265. 719.000 

118 TrnThjChuyn 67,1 5.033.000 - - 403.000 - 7.381.000 - 11.072.000 23.889.000 

174 
NgO Thj ChI (Da chuyn nhuçing cho Ong 
Phm Duy Nam va bà HoOng Thj Hôa) 

90,0 6.750.000 - - 540.000 - 9.900.000 - 14.850.000 32.040.000 

18 Nguyn Van Bang - Lê Thj Thiiy 540,0 40.500.000 - - 3.240.000 - 59.400.000 - 89.100.000 192.240.000 

1 UBNDxaNamVan 234,0 17.550.000 - - - - - - 17.550.000 



B 
Dái vol các h5 phê duy1 diu chinh, bô 
sung 

- - - 800.000 - - 42.120.000 - 42.920.000 

6 Trn Cong Mon - Trin Thj lIch - - - - - - 32.760.000 - 32.760.000 

7 Tr.n Thj Lai - - - - - - 9.360.000 - 9.360.000 

19 Phan Dinh CCing - Nguyn Thj Müi - - - 800.000 - - - - 800.000 

TOng kinh phi bEi lhu'iing, h 1r9 và theu 
chinh, b sung (A+B) 

2.241 200.833.000 - - 21.948.000 - 76.681.000 54.000.000 508.022.000 861.484.000 

D Kinh phI 1Ei chác thwc hiên (2%C*0,02) 17.230.000 

E 
TJng kinh phi bi thwling, ha tr7 Va tO 
chik thwc hiên (C+D) 

878.714.000 



H 

UBNDTP NAM D!NH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG TM CHINIT KE HOI$CH Dc 1p - Tçr do - Hnh phüc 

SS: i1'1 /KQTD-TCKH TP.Nam Djnh, ngày 11 tháng 11 näm 2021 

KET QUA THAM D!NH 
Phtrong an, dir toán chi tit bM thirô'ng, h tr9' GPMB vã diu chinh, bô sung 
Dir an: Xây drng khu do thj mói phia Nam song Dào thành ph Nam Djnh 

Can thLugt dat dai 2013 du'cic Quc hç5i thông qua ngày 29/11/2013; 

Can czNghi djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh Phi quy djnh 
chi tiet thi hành m3t sá dieu cia Luçt dat dai, 

Can cii Nghj djnh sd 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cia Chinhphi quy djnh 
ve bái thu'&ng, hô' tro, tái dinh cit khi Nhà nw&c thu hoi dát, 

Can cii Thông tir s 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 cia Bô Tài chInh 
hw&ng dn viçc lap dir toán, szi dyng và thanh quyet toán kinh phi tá chiic thy'c hin 
boi thwô'ng, hô trçl, tái djnh cit khi Nhà nu&c thu hoi dat, 

Can cii Quyet djnh s 1819/QD-UBND ngày 27/8/2018 ci'ia UBND tinh Nam 
Djnh ve viçc phê duyçt 4 an dau tir xay c4mg khu do thj mài phia Nam song Dào 
thành phd Nam Dinh, 

Sau khi xem xét h sci và d nghj ti t trInh sé 364/TTr-HDGPMB ngày 
09/11/202 1 cüa Hi dng bi thu&ng h trçY và tái dnh cu GPMB dir an: Xây d1rng 
khu do thj mOi phIa Nam song Dào thành ph Nam Djnh, phông Tài chInh k hoach 
thông báo kt qUa thm djnh nhu sau: 

I. Can cfr pháp 1, nguyen tc Va do'n giá xây drng phirong án,dir toán: 

- Dix toán bi thixng (h trq) cay trng và các chInh sách h trcl phiic v11 1p 
phuo'ng an bi thtthng, h trçi GPMB dir an: Xây dirng khu do thj mOi phIa Nam 
sOng Dào thành ph Nam Djnh duçc Hi dng bi thung h trq GPMB xây drng 
trén ca sâ: 

+ Thông tu s 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cUa BO Tài nguyen và 
Môi trithng quy djnh chi tit v bi thuông, h trq, tái djnh cix khi Nhà nuâc thu hi dt; 

+ Quy& djnh s6 16/201 8/QD-UBND ngày 02/7/2018 cUa UBND tinh Nam 
Dnh v vic ban hành quy djnh cii th mt s ni dung v bi thu?mg, h trcY Va tái 
dinh cix khi nhà nuâc thu hi dAt trén dja bàn tinh Nam Djnh; 

+ Quyt djnh 46/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 và Quyt djnh s 
17/2020/QD-UBND ngày 02/6/2020 cUa UBND tinh Nam Djnh. Quyt djnh so 
2843/QD-UBND ngày 18/12/2019 cUa UBND tinh Nam Djnh v vic phê duyt giá 
dAt c%I th phiic vi vic bii thithng, h trq GPMB d? an dAu tu: Xây dçrng khu do th 



mâi phIa Nam song Dào thành ph Nam Djnh (giai doan 2). Van bàn so 

51 7/[JBND-VP5 cüa UBND tinh Nam Djnh v vic chU tmong mirc h trçY khác khi 
thu hi dat nông nghip tai  xã Nam Van thành phé Nam Dnh; 

+ Biên bàn xác djnh din tIch dat dai, kim dm tài san 4t kin true, cay 
trng, vt nuoi trên dat thu hi d lam c s 1p phuang an bi thu&ng, h trQ tái 
djnh cu khi nhà nuàc thu hi duqe dai  din ngu&i có dat bj thu hi Va the cá nhân, 
don vi có lien quan xác nhn; 

+ Bang kê khai nhân khau trong h gia dinh, cá nhân dang trrc tip san xuat 

duçc COng an, UBND phuàng Ci:ra Nam và các cá nhân Co lien quan xác nhn; 

- Nguyen tac và don giá cüa phucmg an bi thu0ng (h trc) cay trng; n 

djnh di sang; h trçl khác; chuyn di ngh nghip và tao  vic lam duçic ap ding và 
4n dyng phU hcip vói thirc th tai  thtñ dim xây dmg phuong n và phü hcp vói quy dinh 
hin hành. 

II. Tong kinh phi bM thu'ông, h trq (cay c&, hoa màu và các chInh sách h 
trçr) và kinh phi t chfrc thrc hin ci1i th: 

fkin vi: dng 

SIlT Ni dung Kinh phi trInh 
tham djnh 

Kinh phi sau 
tham djnh 

Chênh Inh 

(+) Tang 

(-) Giãm 

Kinh phi bi thtrô'ng, h trçr 660.442.000 660.651.000 +209.000 

Cay ci, hoa màu 21.739.000 21.948.000 +209.000 

H trq n djnh di sang 54.000.000 54.000.000 - 

H trçl chuyn diii ngh nghip 
và dào tao viêe lam 

508.022.000 508.022.000 - 

H trci khác 76.68 1.000 76.68 1.000 - 

2 Kinh phi t chfrc thiyc hin 
(tm tInh) 

17.225.000 17.230.000 +5.000 

Tng cong 677.667.000 677.881.000 +214.000 

(Co bang tang hçlp chi tié't kern theo) 
* Nguyen nhân tang do: 

- TInh thiu cay ci, hoa màu 

- Chi phi th chrc thirc hin tang theo giá trj h trçY cay ci, hoa màu 

Trén day là kât qua tham djnh phuang an, di,r toán chi ti& bi thumg, h trç 

GPMB và diu chinh, b sung - Dr an: Xây dmg khu do thj mOi phIa Nam sOng 

Dào thành ph Nam Djnh phn bi thuing, h trçi cay trng, hoa màu và các chInh 

sách h trç cUa phOng Tài chInh k hoach thành pM. Can cü két qua tham djnh nay 

và các quy dnh hin hành khác Hi dng Mi thmmg M trq và tái djnh cu GPMB 



G PHONG 

c

-

r 

guyên Dtrc Chinh 

P 

dir an xay drng: Xây dmg khu do thj m6i phIa Nam song Dào thãnh ph6 Nam Djnh 
phé duyt dir toán kinh phi bi thurng, h trq vâ thirc hin các buâc tip theo di1ng 
quy djnh hin hành./. 

KT. TRTJNG PHONG No'i nhn: 
- UBND thãnh phd; 

- HDBT HT và TDC GPMBTP 
- Luu TCKH. 



UBND TP NAM D!NH 

PHONG TM duNn KE bACH 

BANG TONG H(P KJNH 
DUAN:DAUTIfXAYD 

(Kern theo 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 

Dc 1p-Tir do-Hnh phüc 

HO TRCI vA rnEU CHINH, BO SUNG PHUC VJ GPMB 
MOI PitA NAM SONG DAO, THANH PHO NAM ign 

jnh s6: 1///KQTDTGKH  ngày 11/11/2021 

Dcm vi:  Dông 

TT Ho vã ten 
Bi thu*ng tãi 

san (cay cdi, hoa 
màu) 

ChInh sách h tro' 

Tng cong 
H trçi khác 

H tro' n dinh 
ioi sng 

H tro' chuyn di 
NN to vic lam 

1 2 3 4 5 6 7 

A Phê duyt mài 21.148.000 76.681.000 11.880.000 508.022.000 617. 731.000 

I Phw?mgCfraNam 16.965.000 0 11.880.000 393.000.000 421.845.000 

1 TrnCôngTin-VçiTrnThjThüy 2.082.000 - - 104.100.000 106.182.000 

2 Dinh Thj Duy (Cht - Di din Dinh Thj Lp 2.049.000 - 0 32.400.000 34.449.000 

3 Dinh (Cong) Van Phil Vq: Phm Thj Lan 5.509.000 - 3.240.000 83.100.000 91.849.000 

Dinh Van M (Chat) - Dai diên con trai Dinh Van 
(Cong)Thutvàcácdngsirding 

275.000 - - 42.000.000 42.275.000 

5 Dinh Van (Cong) Thutf Vçc: Nguyn Thj Chrong 2.475.000 - 0 83 .400.000 85.875.000 

6 NguynVanDânlVçi:NguynThjLan 4.575.000 - 8.640.000 48.000.000 61 .215.000 



TT Hç và ten 
Bcii thu*ng tài 

san (cay ci, hoa 
màu) 

ChInh sách h tro' 

Tng cng - 
Ho tror khác 

H tror n dinh 
- 

dôi song 
H trçr chuyén di 
NN to vic lam 

1 2 3 4 5 6 7 

II XdNamVân 4.183.000 76.681.000 - 115.022.000 195.886.000 

1 TrnThj Chuyn 403.000 7.381.000 11.072.000 18.856.000 

2 
Ngô Thj ChI (DA chuyn nhi.rçing cho ông Pham 
Duy Nam và bà Hoàng Thj Hôa) 

540.000 9.900.000 - 14.850.000 25.290.000 

3 Nguyn Van Bang - Lé Thj Thüy 3.240.000 59.400.000 - 89.100.000 15 1.740.000 

B Diu chinh, b sung 800.000 - 42.120.000 - 42.920.000 

1 Trn Cong Mon - Trn Thj TIch - - 32.760.000 - 32.760.000 

2 Trn Thj Lai - - 9.360.000 - 9.3 60.000 

3 Phan DInh Cüng - Nguyn Thj Müi 800 .000 - - - 800.000 

C KinhphIti chá'c thrc hin (2%) 17.230.000 

Tong cong (A+B+C) 21.948.000 76.681.000 54.000.000 508.022.000 677.881.000 

Bang chfr: Sáu tram bay mu'oi bay triu, tam tram tam mirori môt ngàn dông 



UBND THANH P}TO NAM DINH 
HO! BONG BTHT vA TBC GPMB 

-i 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

      

TP. Nam Djnh, ngày 0 tháng 11 nám 2021 

T TRINH 
V/v phê duyt phirong an, dir toán chi tiêt biM thirrng, h trçr và diu 

chinh, b sung cho các h gia dInh, cá nhân phiic vii GPMB diy an dâu 
tir xây dirng khu do thj moi phIa Nam song Dào, thành ph Nam D!nh 

Can ci'Luit da't dai 2013 duçic qulc h5i thông qua ngày 29/1]/2013, 

Can ciNghj djnh sd 43/2014/ND- CP ngày 15/5/2014 cia ChInhphi quy 
dinh chi tie't thi hành mót sd diu cia Luát Da't dcii; 

Can cz' Nghj djnh sd 47/20]4/ND-cP ngày 15/5/2014 cza CI'iInh Phi quy 
djnh v bó'i thw&ng, ha tro', tái djnh cu' khi Nhà nzthc thu hó'i da't, 

Can c& Nghj djnh so' 01/201 7/ND-CT ngày 0 6/01/20] 7 cia CI'iInh phi v 
tha dli, ho' sung m5t so' nghj djnh quy djnh chi tilt thi hành Ludt da't dai, 

Can cii' Thông tu' so' 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia B3 Tài 
nguyen và MOi truOng quy djnh v hO' so' giao da't, cho thuê ddt, chuyê'n myc 
dIch sir dyng ddt, thu hO'i dlt; 

Can cii' Thông tu' so' 37/20]4/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cia Bó Tài 
nguyen và MOi tru'&ng quy djnh chi tilt v bO'i thw&ng, ho ITQ', tái d/nh cu' khi 
N/ia nithc thu hO'i dá't; 

Can ci Thông tu' so' 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2 015 cia Bó Tài chInh 
Quy djnh viçc hwOng dn vic 4p dy' toán, sic dyng và thanh quyé't toán kin/i phi 
to' chicc thicc hin bO'i thithng, ho' trçt, tái dinh ci,' khi Nhà nzthc thu hO'i dcit; 

C'án cic Van ban so' 05/VBHN-BTNIvlT ngày 0 7/8/2020 cia Bç5 Tài nguyen 
MOi trw&ng quy djnh ye' bO'i thu'&ng, ho' trçl, tái d/nh cu' khi nhà nu'ó'c thu hô'i dlt, 

Cán cá' Quylt djnh so' 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cia UBND tinh 
Nam Djnh v vic iy quyn cho UBND ca'p huyn quylt djnh thu hO'i dd't, 

Can cic Quylt djnh so' 37/2016/QD-UBND ngày 20/9/2016 ye' vic ban 
hành quy d/nh don giá bO'i thu'O'ng, ho' trçr cay tring, vt nuôi (nuôi trO'ng thiy 
san,) phyc vy cOng tác GPMB trên dia bàn tinh Nam Dinh; 

Can cic Quylt djnh so' 16/20]8/QD-UBND ngày 02/7/2018 cia UBND 
tinh Nam Djnh v vic ban hành quy d/nh cy tho' mç5t so' nç51 dung v bO'i thuông, 
ho' trçi' và tái dinh cu' khi Nhà nu'ó'c thu hO'i da't trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can cic Quylt djnh so' 376/QD-UBND ngày 22/02/2021 cia UBND tinh 
Nam Dfnh v vic phê duyt kl hogch sic dyng ddt nám 2021 thành pho' Nam 
Dinh; 

S: 3 /TTr-HDGPMB 



Can ct' Quyé't djnh so' 5808/QD-UBND ngày 25/12/2018 cia UBND 
Thành ph Nam Djnh ye' viçc thành lçp Hç5i dng bi thu'àng, h3 trçl và tái djnh 
cit GPMB dz an dAu tu' xây dy'ng khu do thj mO'i phIa Nam sOng Dào, thành phO' 
Nam Djnh, 

Can ct Quye't djnh sO' 1547/QD-UBND ngày 2/4/2021; Quyet djnh 
7574/QD-UBND ngày 01/9/2021 cIa UBND Thành M Nam Djnh ye' vic kin 
toàn Hç5i dng bi thu'O'ng, hO trçr và tái djnh cit GPMB de' thicc hiçn mç5t sO' dir 
an dang trie'n khai trén dja bàn thành pM Nam Djnh; 

Can cii' Quylt djnh sO' 29/2019/QD-UBND ngày 06/9/2019 ye' viçc tha ddi, 
bO' sung in5t sO' diê'u cia Quyê't djnh sO' 16/2018/QD-UBND ngày 02/7/2018 cia 
UBND tInh Nam Djnh ye' vic ban hành quy djnh cy the' mc5t sO' nç5i dung ye' bi 
thw&ng, hO' tro' và tái djnh cit khi Nhà nwó'c thu hO'i dO't trên dja bàn tinh Nam 
Djnh; 

Can cic Quyé't dnh so' 191/QD-UBND ngày 22/01/2019; Quylt djnh sO' 
2843/QD-UBND ngày 18/12/2019 cla UBND Tinh ye' viçc phê duyt giá dá't cy 
the' phyc vy bi thw&ng, ho' trç/ GPMB và tái djnh cit thy'c hin dy' an xáy dyng 
khu do thj mO'i phIa Nam sOng Dào, thành pho' Nam Djnh, 

Can ci Quylt djnh so' 46/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 cia UBND 
Tinh ye' vic ban hành quy djnh bang giá da't trên dja bàn tinh Nam Djnh áp 
dyng tIc ngày 01/01/2020 dê'n 31/12/2024,' 

Can ct' Quyé't djnh so' 17/2020/QD-UBND ngày 02/6/2020 cia UBND 
Tinh ye' vic sica ddi be' sung mç5t so' diê'u cia quy djnh bang giá dá't trên dja bàn 
tinh Nam Djnh áp dyng tic ngày 01/01/2020 dé'n 31/12/2024; 

Can cii' Quyé't djnh sO' 4961/QD-UBND ngày 30/11/2020 ca UBND 
Thành phO' ye' vic phé duyt phwo'ng an, dy' toán bi thztOng, ho tr GPMB dy' 
an xáy dy'ng khu dO thj mó'iphIa Nam sOng Dào, thànhphO' Nam Djnh; 

Hi dng bi thuè'ng, h trg và tái djnh cii GPMB Thành ph d nghj 
phông Tài nguyen Môi tnuàng Thành ph& phông Tài chInh K hoch thm djnh 
trInh UBND thành ph Nam Djnh phê duyt phiro'ng an, dtr toán chi tit kinh phi 
bi thiRing, h trçl và diu chinh b sung cho các h gia dInh, cá nhân phyc vi 
GPMB d%r an xây dirng khu do thj mOi phIa Nam song Dào, thành ph Nam 
Dnh vOi tng kinh phi bèi thung, h trçi và t ch(rc thirc hin GPMIB ci th 
nhu sau: 878.500.000 dng. 

(Tam tram bay mwo'i tam triêu nam tram nghln dng.t) 

Tron do: 
TT A' N91 dung ., . Gm tr! (dong) 
I Kinh phi bi thtrô'n, h trçr h gia dInh, cá nhân 861.275.000 
- Bôi thuè'ng, h trg ye dat: 200.833.000 



TM. HO BOI THIRNG, HO TRQ GPMB TP 
PHO CHU TICH HQI BONG 

Q.GB '; BAU TIJXD TP 

BANQUANLY 
DUANDAUT 

XAY DVN 

Lê Thanh Duân 
QUANL 

ANDA'UflJ 
WDIJNG 

- Htrcivuvt1p: 0 
- Cong trInh, VKT: 0 
- Cay trông, hoa màu, 4t nuôi, NTTS...: 2 1.739.000 
+ Htrgndjnhdiisng: 54.000.000 
+ Htrckhác: 76.681.000 
+ H trçl chuyn di nghê nghip và to vic 1am: 508.022.000 

II Kinh phi tô chfrc thiyc hin (2%): 17.225.000 

III Ttng kinh phi bi thtrô'ng, h trçr (1+11): 878.500.000 

(Co dire toán kinh phi chi tjlt kern theo) 

Th trInh nay thay th cho Tr trInh s 352/TTr-HDGPMB ngày 

01/11/2021 cUa Hi dng bi thuèng, h trq và tái djnh Cu GPMB Thành ph. 

Hi dng bi thrnmg, h trq và tái djnh Cu GPMB thãnh ph d nghj 

phông Tài nguyen Môi truèng Thành ph& phông Tài chInh k hoach thành ph 

thm djnh trInh UBND thành ph Nam Djnh phê duyt./. 
N4'ii nhân: 
- UBND Thành ph; 
- I-ID GPMB Thành ph; 
- Phông TN&MT TP; 
- Phông TCKH TP; 
- Lixu Ban QLDA DTXD, ho sc GPMB. 
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