
uc BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

TP. Nam Djnh, ngày  C  iháng 12 nám 2021 

QUYET DINII 
V/v phê duyt phirong an, dir toán chi tit bi thtrô'ng, h trçr và tái d!nh  cir 

GPMB dir an: Xây dirng thr?rng gom Qu& 1 10 (dotn tu' dtrrng 
truic Lc Virçrng dn dtrrng Phil Nghia), thành ph Nam Djnh 

(Lan 1 - Dçrt 2). 

U'( BAN NHAN DAN THANH PHO NAM D!NH 

Can ci Luçt td chi'c chInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015 và Lut tha 
di, hI sung m5t so' diu cüa Lut td chzc chmnh phi và Lut td chic chInh 
quyn djaphu'07'zg ngày 22/11/2019; 

Can thLut da't dai 2013 du'cic quo'c hi thông qua ngày 29/11/2013, 

Càn c& Nghj djnh 43/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cia ChInh phü quy 
djnh chi tjlt thi hành m$t sO' diu cüa Luat ddt dai 2013, 

Can cii' Nghj djnh sO' 47/2014/ND-GP ngày 15/5/2014 cüa CI'zInh phü v 
bli thwàng, hO trçt và tái djnh cit khi Nhà nu'óc thu hi dá't, 

Can c& Thông hr sO' 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa Bó tài nguyen Va 
mOi trirO'ng quy djnh v hI so' giao dá't, cho thuê dlt, chuyé'n myc dIch s& dyng 
dá't, thu hli dá't, 

Can c& Thông hr sO' 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cia Bó tài nguyen Va 
mOi tru'àng quy djnh chi tjlt v bli thirO'ng, hO trçr, tái djnh cit khi Nhà nirác thu 
Mi dlt,' 

Can cii' Quylt djnh sO' 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cüa UBND 
tinh Nam Djnh v vic iy quyn cho UBND clp huyn quylt djnh thu Mi da't, 

Can ci° Van bàn hcip nhá't 05/VBHN-BTNMT ngày 0 7/8/2020 cia Bó Tài 
nguyen và Mói trzthng Hctp nhá't Nghj djnh quy djnh v Mi thu'&ng, hI' trçr tái 
djnh cit khi Nhà nwác thu Mi ddt, 

Can c& Quyê't djnh sO' 37/2016/QD-UBND ngày 20/9/2016 cia UBND 
tinh Nam Djnh v vic ban hành quy djnh don giá bli thu'àng, hI' trçr cay tring, 

vat nuôi (nuôi tring thiy san) phyc vy cOng tác GPMB trên dja bàn tinh Nam 
Djnh; 

Can cii' Quylt djnh sO' 43/2021/QD-UBND ngày 3 0/9/2021 cüa UBND 
tinh Nam Djnh v vic ban hành quy djnh cy thl mat  sO'  nai  dung v bli thu'O'ng, 
hI' tm và tái djnh cit khi Nhà nu'ó'c thu hli dlt trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can c& Quylt djnh sO' 46/2019/QD-UBND ngày 3 1/12/2019 cüa UBND 
tinh Nam Djnh ban hành Quy djnh bang giá da't trên dja bàn tinh Nam Djnh áp 
dyng tIr ngày 01/01/2 020 dIn 31/12/2024; 

S:8'f VQD-UBND 



Can cii' Quylt djnh so' 17/2020/QD-UBND ngày 02/06/2020 cña UBND 
tinh Nam Dinh sira dli, bo' sung mat so' diu cia Quy djnh bang giá da't trên dja 
bàn tinh Nam Djnh áp dyng tit ngày 01/01/2020 dlii 3 1/12/2024 ban hành kern 
theo Quylt djnh so' 46/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 cia U ban nhán dan 
tinh Nam Djnh, 

Can cii' Quylt djnh so' 376/QD-UBND ngày 22/02/2021 cüa UBND tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt kl hogch sz dyng dlt näm 2021 thành phI Nam 
Dinh, 

Can c& Quylt djnh so' 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt Du' an: Xây dy'ng dieô'ng gorn Quo'c 1ç5 10 ('dogn tit 
du'ông Iryc Lac Vwiig dIn dithng Phii Nghia,), thành phI Nam Djnh; 

Can ci Quylt djnh so' 394/QD-UBND ngày 02/02/2021 cia UBND Thành 
phI Narn Djnh v vic thành 42p Hal  dng bii thwô'ng, h' trq và tái djnh Cu' 

GPMB Dy' an: Xây dy'ng du'ô'ng gom Quo'c 45 10 (dogn tir du'&ng tryc Lac 
Vircmg dIn dzrth'ig Phi' Nghia), thành phI Narn Djnh, 

Can ci Quyé't djnh so' 1547/QD-UBND ngày 28/4/2021 và Quyê't djnh so' 

7574/QD-UBND ngày 01/9/2021 cüa UBND thành phI Nam Djnh v vic kin 
toàn Hal  dng bi thu'àng ho trg' và TDC GPMB dl thy'c hin mat so' dy' an dang 
triln khai trên dja bàn thành phI Narn Djnh, 

Can cii' các thông báo tir thông báo so' 116/TB-UBND dIn thông báo so' 

135/TB-UBND ngày 29/6/2021 cña UBND Thànhphô'Narn Djnh v vic thu hi 
dlt thyv hin GPMB dy' an: Xáy dy'ng diràng gom Qulc 45 10 (dogn tir du'O'ng 
tryc Lç5c Vircrng dIn diràng Pith Nghia), thành pho' Nam Djnh (Dcrt 2); 

Can ci Quylt djnh so' 2321/QD-UBND ngày 28/10/2021 cia UBND tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt giá dd"t cy thlphyc vy bi thu'àng, h3 GPIvIB và 
tái djnh cit thy'c hin dy' an: Xáy dy'ng dirô'ng gorn Quo'c 45 10 (dogn tic du'àng 
tryc Lac  Vir'ng dIn du'O'ng Phi Ngh7a,) thuac  các phu'&ng: Lac  Viriig, Tho'ng 
Nhá't, Lac  Hg, thành pho' Narn Djnh ('Dcrt 2,); 

Can cic Biên ban hQp Hal  dng bi thu'O'ng, h3 trç và Tái cl/nh cit GPMB 
ngày 02/11/2021; 

('an cic kIt qua thdm cl/nh cüa phông Tài chinh ke' hogch tgi Van ban so' 

959/KQTD-TGKJ-Ingày 01/12/2021 và kIt qua thdm d/nh cüaphông Quán l,3 do 
thj tgi Van ban so' 84/TD-QLDT ngày 30/11/202],' 

Xét d nghj cia Hal  dng bi thiràng, ho lrçY và tái d/nh cit GPMB Thành 
phI tgi T& trInh so' 38]/TTr-HDGPMB ngày 19/11/2021 và To' trinh so' 

497/TTr-TNMT ngày 03/12/202] cüa phOng Tài nguyen và MOi trirO'ng v vic 
phê duytphu'o'ng an, dy' toán chi tilt kinh phi bi thu'O'ng, ha' trç/ va tái cl/nh cit 
GPMB dy' án. Xây dy'ng duth'zg gorn Qulc 4510 (dogn tic du'O'ng tryc Lac  Vwcmg 
dIn dir&ng Pith NghI'a) thuac cac phirO'ng: Lac  Vircung, ThIng Nhá't, Lac  Hg, 
thànhphlNam D/nh (LIn 1 - Dcit 2), 



QUYET DNH: 
Diu 1. Phê duyt phuo'ng an, dr toán chi tit kinh phi bi thithng, h trçl 

và tái djnh cu GPMB dr an: Xây dirng thx?ing gom Quc 1 10 (doan tü ththng 
tric Le Vuqng dn duông Phui Nghia) thuc các phu?mg: Lc Vuxçmg, Thng 
Nht, Lc Ha,  thành ph Nam Djnh (Ln 1 - Dçit 2), cii th nhu sau: 

A. Giá trj kinh phi phê duyt: 
Tng kinh phi bi thirô'ng, h trçr và t chfrc thirc hin GPMB phê 

duyt: 17.132.995.000 diing. 
(Mwài bay t3', mçSt tram ba mutri hai triu, chin tram chin mwcli lam nghln 

dng chn.) 
N6i dung gIm:  

TT Nçn dung • A Gia tr!  (dong) 
I Kinh phi bi thu*ng, h trçr: 16.797.054.000 
1.  H gia dInh, cá nhân: 16.571.828.000 

1.1 BM thuông, h trq v dt: 11.972.952.000 
1.2 Bi thuing chi phi du tu vào dt (d.t vuqt l.p): 11.170.000 
1.3 Bi thu?mg, h trçr v cong trInh, 4t kin true: 4.385.254.000 

1.4 Bi thu?ing, h trçY v cay coi, hoa màu: 10.099.000 
1.5 Các chInh sách hó tr0: 

+ Bôi thu?mg chi phi di chuyn: 40.000.000 

+ Htrçithuênhà: 39.000.000 

+ Khen thu&ng bàn giao mt bang: 51.013.000 

+ Htrçindjnhsãnxut: 16.800.000 

+ Ondjnhdisng: 4.320.000 

+ Chuyn di ngh nghip và dào tao  vic 1am: 41.220.000 

2.  Dat IJBND phtrrng quãn 1: 225.226.000 
2.1 UBND phu?ing Lc Vuçing 189.220.000 

2.2 UBNDphuôngThôngNhât 22.660.000 

2.3 Tp th nhân dan t 16 phu&ng Thng Nhât 13.346.000 

II Kinh phi t chu'c thirc hin 335.941.000 

Tng kinh phi bi thtr?rng, h trçr (1+11) 17.132.995.000 
(Co Bang tdng hçxp kinh phi bi thu'&ng, hó trçt GPMB kern theo) 

B. Tái dnh  cir: 
• A A A. 1. Dieu kiçn de boi thirong dat va ho trçr tai dnh cir. 

Thirc hin Diu 79 cüa Lut d.t dai näm 2013, Diu 6 Nghj djnh 
47/20141ND-CP và Diu 5 Quy& djnh si 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 
cUa UBND tinh Nam Djnh: 



- H gia dInh cá nhan bj thu hM h& dt & hçip pháp ma không con chô & 
nào khác trên dja bàn xä, phuing, thj trn nai có Mt bj thu hi (Tth tru?mg hçip 
h không có nhu cu tái djnh cu). 

- Tru&ng hqp Nhà nuâc thu hi Mt & hqp pháp và ma phn din tIch cOn 
1aj không dü diu kin d & và không cOn ch & nào khác trên dja bàn xã, 
phu?ing, thj trn noi có Mt bj thu hi, cii th: 

+ Din tIch cOn laj  không dü diu kin t & dixçc xác djnh theo din tIch 
dAt a ti thiu duoc tách thira trên dja bàn tinh Nam Djnh ban hành theo Quy& 
djnh s 14/201 8/QD-UBND ngày 20/6/2018 cña UBND tinh Nam Djnh ban 
hành quy djnh din tIch Mt a thi thiu duçic chia tách Mt trên dja bàn tinh. 

Dé,i vâi Thành pM Nam Djnh thI khu vic phu&ng Lc Vtrçing, Thng 
Nht, Lc Ha din tIch Mt a tM thiu duqc chia tách Mt là 30,0m2. 

Din tIch Mt cOn lai  nhiu han han  müc theo quy djnh tai  Quyt  d1IIh  s 
14/2018/QD-UBND ngày 20/6/2018 cüa UBND tinh Nam Djnh (d& vói phuang 
Lc Vuçing, TMng Nht, Lc Ha - Thành pM Nam Djnh là 30,0m2) nhung lô 
Mt bj chéo, méo không th lam nhà duçc hoc chiu sâu thira Mt duâi 5,0m và 
chiu rng thüa Mt duâi 4,0m. 

- Mi h gia dInh, Ca nhân dU diu kin duçc Mi thu&ng bang Mt a nhu 
trên thI dugc Mi thu&ng bang vic giao 01 lô Mt a ti khu tái djnh cu vói müc 
din tIch phü hçip vâi s nhân khu trong h, din tIch Mt a bj thu Mi và quy 
hoach chi tit khu tái djnh Cu nhung ti da không vuçit quy djnh cüa Uy ban 
nhân dan tinh v han  müc giao Mt & mâi và không nhO han din tIch ti thiu 
duçic phép tách thira. 

- Tru&ng hqp trong h có nhiu th h, nhiu cp vq cMng cüng chung 
sang trén mOt  thüa Mt a bj thu Mi, có dü diu kin d tách thành tmg h gia 
dInh riêng theo quy djnh cUa pháp lut v cu trU (tai th&i dim thông báo thu Mi 
dAt) hotc tru&ng hçip có nhiu h gia dInh có chung quyn sü dung mt thira Mt 
& bj thu Mi (tai th&i dim thông báo thu Mi dAt) ma không có nhà &, Mt & nào 
khác trên dja bàn xâ, phuang, thj trn nai có Mt bj thu Mi thI dugc xem xét giao 
them 01 lô Mt & tái djnh cix. 

2. VI  trI và tiêu chi tái dinh cir. 
2.1. Vi trI tái dinh Cu': 

- Tai vi trI 1 du&ng Trn Minh Tong (doan tir du&ng Lc Vuçrng dn 
du&ng Trn Thj Dung có mt ct du&ng 5m+10,5m+5m) và duO'ng Tr.n Du 
Tong (doan tü du&ng Lc Vucing dn du&ng Trn Khc Chung có mt c& duâng 
4m+8m+4m4) thuc Khu Mt djch vi Van hóa Trn, phu&ng Lc Vuqng - 
Thành pM Nam Djnh. 

- Các thüa Mt phic vi giao tái djnh cu: 
+ Dtthng Trn Minh Tong: Lô 01: Tr thi'ra s 22 dn thüa s 25; Lô 06: 

Tü thàa s 04 dn thüa sé 12. 



+ Du&ng Trn Du Tong: Lô 01: Thüa s 37, Lô 03: Thüa s 16; Lô 04 
các thüa s: 21, 22, 23; Lô 05 các thira s: 15, 21; Lô 06 thüa s 45 và Lô 07 
thira s 51. 

2.2. Tiêu chI tái djnh cuP: 
- Di vi các h gia dInh, Ca nhân bj thu hM thàa dt thuc vi trI 1 ththng 

Tr.n Thai Tong, dithng Phñ NghTa và &r&ng Quc 1 10 thI duçic 1ra ch9n vj trI 
giao d.t tái djnh cu tai  du&ng Trn Minh Tong & trên. 

- Di vâi các h gia dInh, Ca nhân bj thu hM thira dt thuc vi trI 1 du&ng 
Vu Tr9ng Phiing và các h dugc Hi dng bi thu&ng, h trçl và TDC GPMB 
xem xét giao them lô dt TDC thI chi duçic lira ch9n vj trI giao dat tái djnh cu tai 
dix&ng Trn Du Tong & trên. 

3. Thu tiy tru tiên khi sp xp dt tái dinh cir: 
Nu mt thüa d.t có nhiu h däng k thI HOi  dng bi thi.r&ng, h trçi và 

tái djnh Cu GPMB së s&p xp theo thu tir uu tiên nhu sau: 
- Chp hành t6t vic GPMB. 
- H bj thu hi nhiu d.t & dt hçip pháp. 
- H có vj trI thu hM dt thuân lai. 
NhU'ng h chua có don däng k d.t tái djnh eli, chua k biên bàn Cong b& 

chua nhn tin thI chua b trI sp xp giao d.t tái djnh cii. 
4. Danh sách các h dir kin dtrçc giao tái d!nh  cir. 

STT 
Ho và ten chü sfr dijng I trI ban 

do 

r-' X long 
din 
tIch 

Din 
tich dã 
thu hi 

Din 
tIch 

thu hi 

Din 
tIch 

con lai To Thira 

Phtrô'ng Lc Virçrng: 

1 
NgOThjVui/VàOng 
Nguyn Quang Thç 

22 28 139,6 24,8 114,8 0,0 

Phtrrng Thong Nht: 

2 
NgôNgQcS%r/Vàbâ 
Duong llij Thanh Thug 

2 22 135,5 0,0 135,5 0,0 
20 42 9,3 9,3 9,3 0,0 

3 Nguyn Thj Dung 
2 23 119,8 0,0 89,9 29,9 

20 43 8,4 8,4 4,2 0,0 
Phtrôrng Lc H: 
Nguyn Xuân Ngül Va 
bà Ngô Thj Thiic 

22 94 100,4 0,0 74,9 25,5 

Ghi chü: Nê'u các hç5 gki din/i có nguyen vçrng mua ddt tái ct/nh cwphái lam don 
d ngh/ (Don dtcçc UBNDphwông xác nhn) trong vông 30 ngày ké' tIc ngày cong bá 
phu'ong an BTHT và tái ct/nh cit GPMB ldn du thl m& h(5 gia din/i du'crc giao mç5t 
thi'ra da't tái ct/nh cit tgi Khu ctdt d/ch vy Van hóa Trn, phut3'ng L$c Vu'cing - 
Thành pM Nam 1)/nh. 



5. Giá thu tin sfr diing dt tái d!nh  cir. 
Theo Quy& djnh s 232 1/QD-UBND ngày 28/10/202 1 cüa UBND tinh 

Nam Djnh v vic phé duyt giá dt ci th phc vi.i bi thuô'ng, h trçi GPMB và 
tái djnh cu thirc hin dir an: Xây dirng dumg gom Qu& 1 10 (doan tü du?mg 
tr11c Lc Vuqng dn dithng Phü Nghia) thuc các phi.r&ng: LOc  Vi.rqng, Thng 
Nht, Lc Ha,  thành ph Nam Djnh (Dqt 2). 

Diu 2. Ban Quân 1'r dr an Du ti.r Xây d%rng thành ph có trách nhim: 
- Chü trI phi hcip cüng UBND các phiz?mg Thng Nh.t, Lc Ha,  Lc 

Visçing ph bin, niêm yt cong khai Quyt djnh phê duyt tai T sâ UBND, 
dim sinh hoat  khu dan cu noi có dt bj thu hi và thông báo trén h thng phát 
thanh cUa dja phuxing; g1ri Quy& djnh BTHT cho cá nhân và t chi'rc có dt bj 
thu hM, trong do nêu rO v mirc BTHT, th?ii gian, dja dim chi trá tin BTHT và 
thai gian bàn giao dt cho t chi'rc lam nhim vi bi thung, GPMB. 

- Quãn l và sü diing kinh phi tai  Diu 1 diing miic dIch, thanh quyt toán 
theo dung quy djnh. 

Diu 3. Chánh Van phOng HDND-UBND thành pM, Thu tnrâng các dan 
vj: PhOng Tài nguyen và Môi trtthng, PhOng Tài chInh K hoach, PhOng Qun l 
Do thj, Chi nhánh V.n phOng Däng k Dt dai thành pM, Ban Quãn 1?  dçr an Du 
tix Xây drng thành pM; ChU tjch UBND các phu?mg: Ltc Ha,  Lc Vixçing, Thng 
Nh.t; các h gia dInh, cá nhãn, ca quan, th chüc co Mt thu Mi và các dan vj có 
lien quan chju trách nhim thi hành quyt djnh này./." 
Nui nhn.,4L— TM. Uc( BAN NHAN DAN 
-Nhi.rDiêu3; T.CHUT!CH 
- Website Thành phá; HU T!CH 
- Liru: VT, DT. 

uy Thãnh 



BANG TONG HP KINH PHI BOI THU'NG, HO TR GPMB 
DIJ AN: XAY DUNG DUONG GOM QUOC LO 10 (DOAN T15 DIJONG TRUC LOC VUONG DEN DIJONG PHIJ NGHiA), 

THANH PHO NAM DINH (LAN I - DOT 2) 

(Kern theo Quyli dnh saL/(J)DUBND ngày.háng 12 nthn 2021 cOa UBND thànhphd Narn D/n/i,) 

STT Ho vi ten chü ho 
SO nhin 

- 
khiu 

Dia chi thua 
dOt 

Diên tich 
thu htii 

(m2) 

Kinh phi btii thsrlrng, hO trn 

DOt dai Tii sin trên dOt Cic chinh sich hO trot 

Tong cong BOi thirong, hO 
trç V0 dOt 

DOt vsrin, ao Vtrt lap 
Cong trinh, 

VKT 

CAy trting, 
vAt nuôi 
(NTTS) 

Di chuyOn ThuO nhi Khen thiring 
San xutit 

kinh doanh 
On dinh dii 

sting 
Chuyn dtil 
nghti nghip 

I Ttin cOng dOn cir 2i2 11.972.952.000 0 11.170.000 4.385.254.000 10.099.000 40.000.000 39.000.000 51.013.000 16.800.000 4.320.000 41.220.000 16.571.828.000 

A PliirOng Lôc Vuong 2 jj4 2.497.798.000 0 11.170.000 1.014.920.000  1.210.000 8.000.000 3.000.000 14.000.000 8.400.000 0 3.558.498.000 

Ngo Thi Vui/ Va ong 
NguyOn Quang Tho 

TO 20 114,8 2.057.153.000 7.232.000 160.836.000 280.000 8.000.000 0 7.000.000 4.200.000 2.244.701.000 

2 Trtin Thi N 2 TO 20 34,6 440.645.000 3.938.000 854.084.000 930 000 0 3.000.000 7.000.000 4.200.000 1.313.797.000 

II Phuing ThOng Nhtit 13 4.494.980.000 0 0 665.813.000 6.690.000 16.000.000 31.200.000 16.013.000 4.200.000 5.234.896.000 

Ngo Ngoc Su1 Vi bi 
Ducmg Thi Thanh Thu 

4 To 16 144,8 2.628.700.000 413.258.000 4.100.000 8.000.000 9.600.000 7.000.000 4.200.000 3.074.858.000 

4 

Nguy0n Thi Dung cOng 
cic con: Pham Thi HOng 
Thu, Pham QuangTrung, 
Pham Quang HiOu, Pham 
DOe Lieu 

9 TO 16 94,1 1.744.060.000 212.297.000 2.590.000 8.000.000 21.600.000 7.000.000 0 1.995.547.000 

5 TrOn Thi Thanh Hirong TO 16 6,3 122.220.000 40.258.000 0 2.013.000 0 164.491.000 

C Plitring Lôc I-Ia 4 4.980.174.000 0 0 2.704.521.000 2.199.000 16.000.000 4.800.000 21.000.000 4.200.000 4.320.000 41.220.000 7.778.434.000 

6 
Nguy0n VAn ChOc/ Vi bi 
Mai Thi Bich 

TO 03 86,9 2.207.304.000 154.942.000 350.000 8.000.000 0 7.000.000 2.377.596.000 

NguyOn XuAn Ngt/ Vi bi 
Ngo Thi Thuc 

TO 03 74,9 2.034.510.000 1.824.699.000 0 8.000.000 7.000.000 3.874.209.000 

8 
Nguyn VAn Ltxc/ Vi Li 
Thi HAng 

TO 03 26,0 724.620.000 724.880.000 200.000 0 4.800.000 7.000.000 4.200.000 1.465.700.000 

TrOn Thi Hutinl ChOng 
NguyOnViOtThong 

TO 03 137,4 13.740.000 1.649.000 4.320.000 4 1.220.000 60.929.000 

H 
— 

DOt UBND phu?rng 
quin I 

211.880.000 0 0 13.346.000 0 0 0 0 0 1) 0 225.226.000 

I UBND phiring Lôc Virqng 
P. Lt,c 
Virong 

7.171,5 189.220.000 189.220.000 

2 
UBND phirhng ThOng 
Nhtit 

P. ThOng 
Nhtit 

226,6 22.660.000 22.660.000 

TOp thO nhin din tO 16 
phumng ThOng NhAt 

TO 16-P. 
IN 13.346.000 13.346.000 

111 KP tO chirc thtrc hiên 335.941.000 



STT 119 vA tOn chü h 
S nhân 

khau 
Dja chi thüa 

dt 

Din tich 
thu hi 

(m2) 

Kinh phi bi th1r0ng, h trçr 

Dt dai Täi san trOn dt Các chinh säch h trç 

Tang cong 
Bi thtrông, h 

trq v dAt 
DAt virOn, ao Virot lOp 

Cong trInh, 
VKT 

COy trng, 
vt nuôi 
(NTTS) 

Di chuyên ThuO nhO Khen thtr0ng 
SOn xut 

kinh doanh 
On djnh 

s6ng 
ChUYn 
ngh nghip 

TngcOnt(1+Jl) 8.117,9 12.184.832.000 0 11.170.000 4.398.600.000 10.099.000 40.000.000 39.000.000 51.013.000 16.800.000 4.320.000 41.220.000 17.132.995.000 



UBND THANH PHO NAM D!NH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG TA! NGUYEN VA MOI TRUNG Dc 1p - Tr do - Hnh  phñc  

S& 497/TTr-TNMT TP. Nam Djnh, ngày 03 tháng 12 nám 2021 

T TRINH 
V/v phê duyt phirong an, di1 toán chi tit bi thtrông, h trçr và tái dinh cir 

GPMB dir an: Xây dirng thrông gom Qu& 1 10 (don tfr throng 
trite Lc Vtrçrng dn throng Phil NghTa), thành ph Nam Dnh 

(Ln 1 - Dçrt 2). 

KInh glri: UBND thành ph Nam Djnh 

Can cir Lust  dt dai 2013 durcic quc hi thông qua ngày 29/11/2013; 
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phU quy djnh 

chi ti& thi hành mt s diu cüa Lut dt dai 2013; 
Can cr Nghj djnh s 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü v bi 

thixmg, h trcc và tái djnh cii khi Nhà nixâc thu hi dat; 
Can cir Thông tu s 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B tài nguyen và 

môi tnrYng quy djnh v h sc giao dat, cho thuê dt, chuyn miic dIch sCr diing dat, 
thu hôi dat; 

Can cü Thông tu s 37/TT-BTNMT ngày 30/6/20 14 cüa B tài nguyen và 
rnôi tnu&ng quy djnh chi tit v bôi thuOng, h trçl, tái dnh cii khi Nhà nithc thu 
hi dat; 

Can c1r Quyt djnh s 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic üy quyên cho UBND cap huyn quy& djnh thu hi dt; 

Can cü Van bàn hqp nht 05/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 cüa Bô Tài 
nguyen và Môi tnu&ng Hçip nht Nghj djnh quy djnh v bi this&ng, h trçl tái djnh 
cii khi Nhà nuóc thu hi dt; 

Can cü Quy& djnh s 37/2016/QD-UBND ngày 20/9/20 16 cia UBND tinh 
Nam Djnh ye vic ban hành quy djnh don giá bi thuOng, h trçr cay trng, 4t 
nuôi (nuôi trng thüy san) phiic v cong tác GPIv1B trên da bàn tinh Nam Djnh; 

Can cü Quyt djnh s 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 cUa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic ban hành quy djnh c1i th mt so ni dung ye bôi ththng, h trq 
và tái djnh cii khi Nba ntrOc thu hi dat trên dja bàn tinh Nam Dinh; 

C ci'r Quyt djnh s 46/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ban hành Quy djnh bang giá dat trên dja bàn tinh Nam Djnh áp ding tir 
ngày 01/01/2020 dn 31/12/2024; 

Can cü Quyt djnh s 17/2020/QD-UBND ngày 02/06/2020 cüa UBND tinh 
Nam Dnh sira di, b sung mOt  so diu cüa Quy dnh bang giá dt trên dja bàn 
tinh Nam Djnh áp dicing tr ngày 01/01/2020 den 31/12/2024 ban hành kern theo 
Quy& djnh s 46/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 c1ia UST ban nhân dan tinh 
Narn Dinh; 



Can cir Quyt djnh s 376/QD-UBND ngày 22/02/2021 cüa UBND tinh 
Nam Drnh v vic phé duyt k hoch str diving dt näm 2021 thành ph Nam Djnh; 

Can c'cr Quyt djnh s 2301/QD-IJBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic phê duyt Dir an: Xây dirng du&ng gom Quc 1 10 (don tü 
dtthng trçic Lc Vixqng den du'èng Phi NghTa), thành ph Nam Djnh; 

Can cir Quyêt djnh s 394/QD-UBND ngày 02/02/2021 cüa UBNII Thành 
phô Nam Djnh v vic thành l.p Hi dng bi thumg, h trç và tái djnh cu GPMIB 
Dir an: Xây dirng duèng gom Quc I 10 (doan tü duè'ng triic Lc Vung dn 
duèng Phü NghTa), thành pM Nam Djnh; 

Can c1r Quyt djnh s 1547/QD-UBND ngày 28/4/2021 và Quyt djnh s 
7574/QD-UBNID ngày 01/9/2021 cüa UBND thành pM Nam Djnh v vic kin 
toàn Hi dng Mi thithng M trçY và TDC GPMB d thijc hin mOt  s6 dçr an dang 
trin khai trên dja bàn thành pM Nam Djnh; 

Can cir các thông báo tr Thông báo s 11 6/TB-UBND dn Thông báo s 
135/TB-UBND ngày 29/6/2021 cUa UBND Thành pM Nam Djnh v vic thu Mi 
dt thrc hin GPMB dr an: Xây drng duô'ng gom Quc 1 10 (dotn tr ththng tryc 
Lc Vuçmg ctn dix&ng Phü NghTa), thành pM Nam Djnh (Dçit 2); 

Can cir Quy& djnh s 2321/QD-UBND ngày 28/10/2021 cüa UBNID tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt giá dt ciii th phc v1i Mi thu&ng, M trq GPMB va 
tái djnh Cu thrc hin dr an: Xây dung dithng gom Quc 1 10 (doan tü du'&ng tri1c 
Lc Vuqng dn dung Phü Nghia) thuc các phuing: Lc Vuç'ng, tMng Nht, 
Lc H, thành pM Narn Djnh (Dçit 2); 

Can cir Biên bàn hyp Hi dng Mi thu'mg, M trq và Tái djnh Cu GPMIB 
ngày 02/11/2021; 

Xét d nghj cüa Hi dng bM thithng, M trçi và tái djnh cu GPMIB Thành 
ph6 ti Th trinh s 381 /TTr-HDGPMB ngày 19/11/2021 ye vic phê duyt phuung 
an, dir toán chi tit kinh phi Mi thuèng, M trg và tái djnh Cu GPMB dçr an: Xây 
dirng duông gorn Quc 1 10 (don tü' dung tryc Lc Vung den dithng PhU 
Nghi'a) thuc các phuing: Lc Vuçing, tMng Nhât, Lc H, thành pM Nam Djnh 
(Ln1-Dct2); 

Can cü kt qua thm dnh cUa phông Tài chInE k hoach tti Van bàn s 
959/KQTD-TCKH ngày 01/12/2021 và kt qua thm djnh cüa phông Quãn 1 do 
th ti Van bàn s 84/TD-QLDT ngày 30/11/2021; 

Phông Tâi nguyen và Môi trung tng hgp, d nghj UBND Thành pM phê 
duyt phucing an, dr toán chi tit kinh phi Mi thithng, M trg và tái djnh cu GPMB 
d an: Xây dirng dung gom QMc 1 10 (doan tr dung tryc Lc Vugng den 
duèng Phü Nghia) thuc các phung: Lc Vuqng, Thông NEat, Lc H, thành phô 
Nam Djnh (Lan 1 - Dc't 2), c the nhu sau: 



A. Giá trj kinh phi phê duyt: 
1. Tng kinh phi b1i thtr&ng, h trç và t chfrc thyc hin GPMB theo 

phtrffng an lip: 17.203.572.000 dong. 
A r A A 2. Tong Iunh phi boi thtrorng, ho tro' va to chtrc thirc hien GPMB sau khi 

A • A tham dnh: 17.132.995.000 dong. 
(Mithi bay t, m5t tram ha mutri hal triu, chin tram chin muti lam nghIn 

dông chän.) 
L do: Dé lai  h gia dInh bà Trãn Thj Lan to 3 phizông Lôc Ha do chua thu 

thap dü ho so. 
Nôi dung gim: 

TT Ni dung Giá trj (&ing) 
I Kinh phi bi thirô'ng, h trçr: 16.797.054.000 
1.. H gia dInh, Ca nhân: 16.571.828.000 
1.1 BM thu?ng, h trq v d.t: 11.972.952.000 
1.2 Bi thu&ng chi phi du tii vào dt (dAt vuçYt lap): 11.170.000 
1.3 Bi thi.r?ing, h trq v cong trInh, 4t kin trüc: 4.385.254.000 
1.4 Bi thithng, h trq v cay c&, boa màu: 10.099.000 
1.5 Các chInh sách ho trç: 

+ Bi thumg chi phi di chuyn: 40.000.000 
+ Htrothuênhà: 39.000.000 
+ Khen thu&ng bàn giao m.t bang: 5 1.013.000 
+ Htrcyndinhsànxu.t: 16.800.000 
+ On djnh di sing: 4.320.000 
+ Chuyn di ngh nghip vâ dào tao  vic 1am: 41.220.000 

2. Dt UBND phirrng quãn I2: 225.226.000 
2.1 UBNDphi.thngLcVixqng 189.220.000 

2.2 UBND phumg Thng Nhât 22.660.000 

2.3 Tp th nhân dan t 16 phu&ng Thông Nhât 13.346.000 

II Kinh phi t chfrc thirc hin 335.941.000 
Ting kinh phi bi thung, h trq (1+11) 17.132.995.000 

(Co Bang tdng hQp kinh phi bôi thwàng, ha' trçl GPMB kern theo) 

B. Tái dinh cir: 
1. Diu kin d bi thu*ng dAt và h thy tái djnh cir. 
Thirc hin Diêu 79 cüa Luat  dat dai näm 2013, Diêu 6 Nghj djnh 

47/2014/ND-OP và Diêu 5 Quyet djnh so 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 c1ia 
UBND tinh Nam Dinh: 

H gia dlnh cá nhãn bj thu hôi h& dat a hçrp pháp ma không can chô a nào 
khác trên dia bàn xä, phuè'ng, thj trân noi có dat bj thu hôi (Trü tnthng hqp h 
không có thu câu tái djnh cu). 



- Tniông hcip Nhà nithc thu hi dt & hç pháp và ma phAn din tIch con 'a 
không dü diêu kin dê & và không cOn chô & nao khác trên dja bàn xã, phuäng, thj 
trân nth có dat bj thu hôi, ci the: 

+ Din tIch can 1i không dü diu kin d & duqc xác djnh theo din tIch dt 
a tôi thiêu dixoc tách thàa trén dja bàn tinh Nam Djnh ban hành theo Quy& djnh so 

14/2018/QD-UBND ngày 20/6/2018 cüa UBND tinh Nam Djnh ban hãnh quy djnh 
din tIch dat & tôi thiêu dtxqc chia tách dat tren dja bàn tinh. 

Dôi vOi Thành phô Nam Djnh thi khu virc phiz&ng Lc Vixqng, Thng Nhât, 
Lc Ha din tich dat a tôi thiêu dix c chia tách dt là 30,0m2. 

Din tIch dat cOn lai  nhiu han hn mirc theo quy djnh tai  Quyt djnh s 
14/2018/QD-UBND ngày 20/6/2018 cüa UBND tinh Nam Djnh (dôi vâi phrnmg 
Ltc Vuçing, Thông Nhât, Lc Ha - Thành phô Nam Djnh là 30,0m2) nhixng lô dat 
bj chéo, méo không the lam nhà duçc ho.c chiêu sâu thàa dat dix&i 5,Om và chiêu 
rng th'Cra dat dix&i 4,0m. 

- Môi h gia dInh, cá nhân dü diêu kin dixçic bôi thuang bang dat & nhix trên 
thI di.rqc bôi thuang bang vic giao 01 lô dat a ti khu tái djnh cix v&i müc din tIch 
phü hqp vâi so nhân khâu trong h, din tIch dat ô bj thu hôi và quy hoach  chi tiêt 
khu tái djnh cix nhixng tôi da không vixçit quy djnh cüa Uy ban nhân dan tinh ye han 
mi'rc giao dat a m&i và khong nhO hcm din tIch toi thiêu duçic phép tách thira. 

- Truonghçip trong h9co nhieu the hç, nhieu cap  vq chong cung chimg song 
tren mçt thixa dat a b thu hoi, Co du dieu kiçn de tach thanh tilng hQ gia dinh rieng 
theo quy djnh cüa pháp lut ye cix tr1i (tai thai diem thông báo thu hoi dat) hoc 
trtthng hqp có nhiêu h gia dInh có chung quyên sir dung mt thira dat a bj thu hôi 
(tai thai diem thông báo thu hôi dat) ma không có nha &, dat a nào khác trên dja 
bàn xà, phuang, thj trân noi có dat bj thu hôi thi duqe xem xét giao them 01 lô dat 
a tái djnh cix. 

2. Vj trI và tiêu chI tái djnli cir. 
2.1. VitrItáidjnhcw: 
- Tai vj tn 1 duang Trân Minh Tong (doan tir duang Lc Vuçng den du&ng 

Trân Thj Dung có mt cat dixang 5m+10,5rn+5m) và dithng Trân Du Tong (doan 
ti'r dir&ng Lc Vixçmg den du&ng Trân Khäc Chung có mt cat duang 
4m+8m+4m4) thuc Khu dat djch vi Van hóa Trân, phu&ng Lc Vuqng - Thành 
phNamDjnh. 

- Các thCra dat phic vi giao tái djnh cix: 
+ Duông Trn Minh Tong: Lô 01: Tir thàa so 22 den thira so 25; Lô 06: Tr 

thi'ra so 04 dn thüa so 12. 
+ Duang Trn Du Tong: Lô 01: Thüa s 37, Lô 03: Thira so 16; LO 04 các 

thi:ra s& 21,22,23; LO 05 các thüa so: 15, 21; Lô 06 thira so 45 và Lô 07 thüa so 51. 
2.2. Tiêu chI tái djnh cu 
- Dôi vâi các h gia dInh, cá nhân bj thu hôi thi:ra dat thuc vj trI 1 duang 

Tr.n Thai Tong, duOng Phü Nghia và dithng QuOc 1 10 thI duqc 1ira chçn vj trI 
giao dt tái djnh cix tai  thrOng Trân Minh Tong a trén. 

- Di vOi các h gia dInh, cá nhân bj thu hM thira dat thuc vi trI 1 thrOng 
Vu Trçng Phing và các ht thxçic Hi dông bôi thithng, ho trçi và TDC GPMB xem 
xét giao them lô dat TDC thI chi dixcic lra chçn vj trI giao dat tái djnh cix tai thrOng 
Trtn Du Tong 0 trén. 



3. Thfr tr iru tiên khi sp xp dt tái dinh cir: 
Nêu mt thi:ra dat co nhiêu h dàng k thI Hi dông bôi thung, ho trçr và tái 

djnh Cu GPMB së sap xêp theo thu tçr i.ru tiên nhu sau: 
- Chap hành tot vic GPMB. 
- H bj thu hôi nhiêu dat & dat hqp pháp. 
- Ho có vi trI thu hôi dat thuân lai. 
Nhüng ho chua có &n däng k dat tái dlnh  cu, chua k biên ban cOng ho, 

chua nhn tiên thI chua bô trI sap xêp giao dat tái djnh Cu. 
4. Danh sách các hô dir ki&i diryc &ao tái dinh cir. 

STT 
H9 và ten chu sfr dipig 

dat 

V! trI ban 
do 

iong 
diên 
tIch 

Din 
tIch dã 
thu hi 

Din 
tIch 

thu hi 

Din 
tIch 

con lai Tr Thfra 
Phtr?rng Lc Virçng: 

1 
NgôThjVui/Vàông 
Nguyn Quang Th9 

22 28 139,6 24,8 114,8 0,0 

PhirO'ng Thng Nht: 

2 
Ngô Ngc Sr/ Va bà 
DuongThjThanhThu i 

2 22 135,5 0,0 135,5 0,0 
20 42 9,3 9,3 0,0 0,0 

3 Nguyn Thj Dung 
2 23 119,8 0,0 89,9 :29,9 
20 43 8,4 8,4 4,2 0,0 

PhirO'ng Lc Hi: 
Nguyn Xuân Ngü/ Va 
bà Ngô Thj Th'çic 

22 94 100,4 0,0 74,9 25,5 

Ghi chz: Nêu các h(3 gia din/i có nguyen vQng mua dat tái d/nh cwphái lam don dê 
nghj (Don dirçic UBND phuth'ig xác nhan)  trong vông 30 ngày ice tic ngày cong bô 
phwong an BTI-]T và tái djnh cw GPMB lan dáu thl inOi h5 gia dInh du'cic giao mc5t thica 
dat tái djnh cw tai Khu dat djch vy Van hóa Trán, phwông L5c Vitçing - Than/i phO 
Nam Djnh. 

5. Giá thu tin sü ding dat tái dnh dr. 
Theo Quyêt djnh so 232 i/QD-UBND ngày 28/i 0/2021 cüa UBND tinh Nam 

Dnh ye vic phé duyt giá dat ciii the phiic yin  bôi thung, h trq GPMB V tái 
djnh cu thc hin dinr  an: Xây dmg du&ng gom Quôc 1 10 (doan tir du&ng triic 
Lc Vuqng den du&ng Phü Nghia) thuc các phuOng: Lc Vuçmg, Thông Nlaât, 
Lc Ha,  thành phô Nam Djnh (Dt 2). 

PhOng Tài nguyen và MOi trung dê nghj UBND thânh phô Nam Djnh xem 
xét, quyêt dnh./. 
No'inhân: 7d'.- 
- UBND Thành ph, • UNG PHONG 

-- '' 
- Liru VT, HS. 

Triêu Thi Chanh 

KT. TRUOG PHONG 



G HCP JUN11 PH! BOI THUNG, HO TRC GPMB 
DIIAN: XAY D14 J1OC L() 10 (DO1N T1DUONG TRUC LOC VIXQNG DEN DIJONG PHU NGHIA), 

PHO NAM DINH (LAN I - DOT 2) 

03 tháng 12 nOm 2021 a Phong Tài nyên Va Môi inthng ThànhphO' 

SIT Ho và tIn chO ho 
S6nhIn 

- 
khIu 

Diachithira 
dt 

Diln tich 
thu h6i 

(m2) 

Kinh phi bli thg, h6 tr 

Dt Tài sIn trIn d CIc chinh slch hI tr 

T6ng cong •' 
B6i thir&n ho  

tr v dat 

-i -' 

Dat vu*n, an Virot lIp 
Cong trInh, 

VKT 

dy tring, 
vIt null 
(NTTS) 

Di chuyln Thul nbA Khen thir?rng 
SIn xuit 

kinh doanh 
On dinh d&i 

s6ng 
ChuyIn dOi 
ngh nghip 

I T6ni cong dâii dr 19.0 719,8 11.972.952.000 0 11.170.000 4.385.254.000 10.099.000 40.000.000 39.000.000 51.013.000 16.800.000 4.329.000 41.220.000 16.571.828.000 

A Phu*ng LOc Virong 2 J2 2.497.798.000 0 11.170.000 1.014.920.000 1.210.000 8.000.000 3.000.000 14.000.000 8.409.000 0 3.558.498.000 

Ngô Thj Vui/ Va ông 
Nguyn Quang Tho 

T6 20 114,8 2.057.153.000 7.232.000 160.836.000 280.000 8.000.000 0 7.000.000 4.200.000 2.244.701.000 

2 TrAn Thi Nu 2 T6 20 34,6 440.645.000 3.938.000 854.084.000 930.000 0 3.000.000 7.000.000 4.200.000 1.313.797.000 

B PhungTh6ngNht 13 4 4.494.980.000 0 0 665.813.000 6.690.000 16.000.000 31.200.090 16.013.000 4.200.000 5.234.896.000 

NgO Ngoc Sr/ VA bà 
Dncmg Thi Thanh ThuS' 

4 16 144,8 2.628.700.000 4 13.258.000 4.100.000 8.000.000 9.600.000 7.000.000 4.200.000 3.074.858.000 

4 

Nguyn Thj Dung cOng 
dc con: Pham Thi H6ng 
Thu, Pharn QuangTrung, 
Ph?m Quang Hiu, Pharn 
DOc Lieu 

9 T6 16 94,1 1.744.060.000 212.297.000 2.590.000 8.000.000 21.600.000 7.000.000 0 1.995.547.000 

5 TrAnThThanhHucmg 1616 6,3 122.220.000 40.258.000 0 2.013.000 0 164.491.000 

C Phu*n LOc Ha 4 4.980.174.000 0 0 2.704.521.000 2.199.000 16.000.000 4.800.000 21.000.000 4.200.000 4.320.000 41.220.000 7.778.434.000 

6 
Nguyn VAn Ch6c/ VA hA 
Mai Thi Bich 

T6 03 86,9 2.207.304.000 154.942.000 350.000 8.000.000 0 7.000.000 2.377.596.000 

Nguyn XuIn Ngfr/ VA hA 
Ngo Th Th9c 

T6 03 74,9 2.034.510.000 1.824.699.000 0 8.000.000 7.000.000 3.874.209.000 

Nguyn VAn Lie! Va LI 
Thi Hng 

16 03 26,0 724.620.000 724.880.000 200.000 0 4.800.000 7.000.000 4.200.000 1.465.700.000 

Trn Thi Hun/ Ch6ng 
Nguyn Vit Thông 

1603 137,4 13.740.000 1.649.000 4.320.000 41.220.000 60.929.000 

H 
DIitUBND phu*ig 
quanl5' 

211.880.000 0 0 13.346.000 0 0 0 0 0 0 0 225.226.000 

I UBNDphir!mgLOc Vucmg 
P. Lôc 
Vucmg 

7.171,5 189.220.000 189.220.000 

2 
UBND phtr&ng Th6ng 
Nht 

P. Th6rig 
Nht 

226,6 22.660.000 1 
22.660.000 

the nhAn dIn t6 16 
phtrOiig Th6ng Nht 

16 16 - P. 
TN 

13.346.000 13.346.000 

III KP t chirc thuc hi€u 335.941.000 

(Kent heo I 49L7 



srr Ho và ten chü ho S nhãn 
khOu 

Dia chi thfra 
th 

Din tich 
thu hi 

(m2) 

Kinh phi bi thtrong, h trç 

Dt ai Tãi sn trn c1t Cãc chInh s%ch h tro 

Tng cong EI thtrong, h 
trq v dI 

nt voOn, ao I 
Cong trinh, 

VKT 

COy trng, 
vOt nuOi Di chuyn Thue uhO Khen tiurong 

SOn xut 
kiuh doanh 

On djnh Oi 
sang 

Chuyn di 
ngh nghip (NTTS) 

TngcOng(I+1I) JJ1 12.184.832.000 0 11.170.000 4.398.600.000 10.099.000 40.000.000 39.000.000 51.013.000 16.800.000 4.320.000 41.220.000 17.132.995.000 



UBND THANTF{ PHO NAM DINE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG QUAN L~-  DO THI Dôc lap- Tir do - Hnh phüc 

S: f /TD-QLDT TP. Nam Djnh, ngàyfJtháng 11 nám 2021 

KET QUA TIIAM DTNH 
Phirong an, dir toán kinh phi bi thu'ô'ng, h trç Va TDC phc vu GPMB 

dr an: Xây diyng du'ông gom Quôc 1 10 (don tir dithng triic Lc Vwng dn 
du*ng Phü Nghia), thãnh ph Nam Djnh (Ln 1 - Dçrt 2). 

KInh gfri: TJBND thành ph Nam Dnh. 

Can ctLu2t da't dcii 2013 ditcrc quc hi3i thông qua ngày 29/11/2013, 

Can c Nghj djnh s6 43/2014/ND- CP ngày 15/5/2014 cia ChInh phz quy 
djnh chi tilt thi hành mt so' diê'u cia Luçt Da't dai, 

Can ci Nghj djnh so' 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cia Chinh Phi quy 
djnh v bO'i thie&ng, ho trçr, tái djnh cit khi Nhà nwó'c thu hO'i dá't, 

Can cü Thông twsO' 37/2014/TT-BTNMTngày 30/6/2014 cia Bç5 Tài nguyen 

và MOi trw&ng quy djnh chi ttlt v bi thu&ng, hO trçr, tái djnh cit khi Nhà nwóc thu 
hO'i dcit, 

Can cz Quye't djnh s 2301/QD- UBND ngày 16/9/2020 cia UBND tinh Nam 
Djnh v viçc phê duyt di! an: Xáy dy'ng dw&ng gom Quôc 4510 (doçrn tIc dicàng 
tric Lc Vitç'ng dIn dw&ng Phi Nghr, thành p/is Nam Dinh; 

Can cz- Quylt djnh sá 43/2021/QD- UBND ngày 3 0/9/2021 clia UBND tinh 
Nam Djnh v viçc ban hành quy djnh cii thl mç5t sO' ni dung ye'  bO'i thw&ng, ho tro 
và tái dinh cit khi Nhà nzthc thu hôi da't trên tha bàn tinh Nain Djnh, 

Cán ci Quylt dinh  so' 13/2019/QD-UBND ngày 06/5/2019 cia UBND tinh 
Nam Djnh ye vic ban hành quy djnh dan giá bôi thithng, hO tra thiét hal ye nhà, 
cOng trInh xáy daig khác gn lin vâi dlt k/il Nhà nithc thu hi dat trên dja bàn 
tinh Nam Djnh, 

Can ci Quylt djnh s6 394/QD-UBND ngày 02/02/2021 cia UBND Thành 
phO' Nam Djnh ye' vic thành 45p Ht7i dOng bôi thwàng, ho trçf và tái din/i cit GPMB 
di! an: Xây dtng dzthng gom QuOc 4510 (dogn tic duông tryc Lç5c Vztctng den 
dithng Phii Nghia), thành phô Nam Djnh; 

Can ct Quye't djnh sO' 154 7/QD-UBND ngày 28/4/2021 và Quylt djnh sO' 
7574/QD-UBND ngày 01/9/2021 cia UBND thànhphô Nam Djnh ye vic kin toàn 



Hç5i dng bi thw&ng hâ trçr và TDC GPMB dl thyv hin mç5t so' 4c an dang triln 
khai trên dja bàn thànhphô Nam Djnh, 

Can cz- Biên bàn h3i nghj ngày 02/11/2021 cia Hç5i do'ng bô'i thu&ng, ho trçl 
GPMB Thành pliO ye vic thông qua c4 thào phurmg an bo'i thzthi'ig, hô' trçY d an: 
Xáy ditng du'&ng gom Quó'c 4510 (dogn tit dwmg tryc Lç5c Vwg dIn dzthng PhI 
Nghia), thành pho' Nam Djnh, 

ãn ci Biên bàn xác djnh din tIch ddt dcii, kiê'm dIm tài san vç2t kiln tric, 
cay trông v2t nuôi trên dat thu hOi dl lam co so' 43p phitong an b3i thithng, h trçr, 
tái djnh cit khi Nhà nzthc thu hOi dO't cia H5i dcng GPMB thành phO' 43p tháng 7 
nám 2021, 

Can ci't Bang phdn loçii ngun glc mz.'c bdi thu'&ng, h trç7 vl dd't dQ't 2 phyc 
vy GPMB dt an: Xáy dmg dw&ng gom Quôc 4310 (dogn tft dwmg tryc Lç5c Vwcing 
dIn dwOngPhii Nghia), thànhphO Nam Djnh. 

Sau khi xem xét Phucmg an chi tit, di toán kinh phi bM thi.ràng, h trçi 
GPMB d1r an: Xây dmg &thng gom Quc 1 10 (don tü &thng triic Lc Vuqng 
den du&ng Phii NghTa), thành phô Narn Djnh kern theo Th trInh s 381/TTr-HD 
GPMB ngày 19/11/2021 cüa Hi dông bi thung, h trçl và tái djnh Cu GPMB, 
phông Quan 1 do th báo cáo kt qua thm djnh phn cong trInh, 4t kin true trên 
dt, phân h trçl vi.rçrt 1p nhu sau: 

1.Vhsrgm: 

- Phuang an chi tit, dir toán kinh phi bi thuà'ng, h trç GPMB dir an: Xây 
dirng duô'ng gorn Qu6c 1 10 (don ti1 du'à'ng tryc Lc Vucing dn ththng Phü 
Nghia), thành ph Narn Dlnh  (LLi 1 — D9't 2). 

- Biên bàn xác dnh din tIch dt dai, kim dm tài san vat  kin true, cay 
trng vat nuôi trên dat thu hi dê lam ca s& 1p phuig an bi thuäng, h trg, tái 
dj.nh cu khi Nba nuó'c thu Mi dt cfia HOi  dông GPMB thành phô 1p tháng 7 nm 
2021 

- Bang phãn 1oi ngun gc mirc Mi thung, M trçr v dt dcit 2 phçie vi 
GPMB dir an: Xây drng dung gorn Quoc 1Q 10 (don tCr duà'ng trçic LOc  Vu'çmg 
dn dLrmg Phfi Nghia), thành pM Nam Dnh. 

- Các van bàn pháp 1 lien quan. 

2. Kt qua thãm dnh: 

Trên co s& Biên bàn xác dinh din tich dt dai, kim dm tài san vat  kin 
tnc, cay tring vat nuOi trén d.t thu hôi dê lam Co so 1p phuong an Mi thithng, M 
trg, tái djnh Cu khi Nhà nuâc thu hôi dat cüa Hi dOng GPMB thành phô 1p tháng 



G PHONG 
G PHONG 

7 nm 2021 và các vn ban pháp 1 hin hàrth ci:ia Nhà nurc, kt qua thm djnh 
duçic th hin nhcr sau: 

2.1 Phn kinh phi bM thu'ông, h trq GPMB: 

a) Phn h trq vuqt 1p: 

+ Dr toán phn cong trinh, vat kin true do HID lap: 12.8 17.000 dng 

+ Dir toán phn cong trInh, vat kin true th.m djnh: 12.817.000 dng 

(Bang chü': Mu'&i hai friu, tam tram mw3'i bay nghln ddng ch&i.) 

b) Phn cong trinh, 4t kin trñc: 

+ Dir toán phn cong trinh, vat kin trüc do HID lip: 4.463.034.000 dng 

- Hç3 gia dInh, cá nhán: 4.449.688.000 dng 

- Tp thJ nhdn dan to' 16phir1mg Thdng Nhá't: 13.346.000 dông 

+ D toán ph.n cOng trInh, vat  kin trác thrn djnh: 4.463.034.000 dông 

- H gia dInh, cá nhán: 4.449.688.000 dng 

- T2p the' nhán dan to' l6phzthng ThO'ng Nhá't: 13.346.000 dông 

(Bcng chü: BO'n t3), bO'n tram sáu mito'i ha triu, khOng tram ha mwcli bO'n 
nghln dng ch&i.) 

Ban Quàn 1 dr an du tu xay d1rng thành ph và các dcm v lien quan chju 
trách nhirn v tIith chInh xác và pháp 1 cüa các so 1iu h sa kim dêm trInh thãm 
djnh. 

Trên day là kt qua thm djnh Phuong an chi tit, dr toán kinh phi bôi 
thuông, h trg GPMB dr an: Xây dirng throng gom Quc l 10 (don tir di.rOng tric 
Lc Vuçrng dn duäng Phü Nghi'a), thành ph Narn Dnh./c 

Nci nhân: 
- Nh.r kg; 
- Li.ru P.QLDT. 

Lê Hong Tüng 



- - 

UIBNDTP NAM BINH CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
PHONG TAI CIITNH KE HOACH Dc 1p  - Tir  do - Hanh phñc 

S6: 5J /KQTD-TCKH TP.Nam D/nh, ngày 01 tháng 12 nám 2021 

KET QUA THAM DJNH 

Phuong an, dir toán chi ti& bM thir?rng, h trq GPMB (dct 2) 
Dir an: Xây dirng throng Gom Quc 1 10 (don tfr thrO'ng true Lc Virçng den 

ththng Phil Nghia) thành ph Nam Djnh 

Can thLuat dat dal 2013 duçrc Quc h5i thông qua ngày 29/11/2013; 

Can ciNgh/ djnh s6 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia ChInh Phü quy dfnh 

chi ti& thi hành ln(5t sd dieu cia LuIt dc41 dcii; 

Can ci'Nghj djnh sá 47/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia ChInhphi quy djnh 

ve bi thu&ng, h6 trçx, tái djnh cit khi Nhà rnrác thu hdi ddt; 

Can cz. Thông tit sá 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 cia Bc3 Tài chInh 

hw&ng dan viçc 1p dr toán, th dyng và thanh quyeAt  toán kinh phi td cht'cc thirc hin 

bci thuông, hó trçt, tái djnh cit khi Nhà rnró'c thu hdi &it; 

Can th Quye't djnh sd 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cia UBND tinh Nam 

Djnh v viçc phê duyct dy an dcu tu xay dyng ditô'ng Gom Quc 45 10 (doczn tir 

dzt&ng tryc L5c Vu'cing dIn dwông Phi NghTa.) thành phI Nam Djnh; 

C'án th Quylt djnh sl 394/QD-UBND ngày 02/2/202] cia UBND thành phI 

I'lam Djnh ye' vic thành 
lap 

Hai dng bci thwàng, hI trQ' và tái djnh cit GPMB xay 
dyng dw&ng Gom Qulc 45 10 (doin tit dwông tryc L5c Vwg dé'n dw&ng PhIi 

Nghi'a) thành phI Nam Djnh; 

Sau khi xem xét h so d nghj tai  t trinh s 38 1/TTr-HDGPMB ngày 
19/11/2021 cCia HOi  dng bi thtrong h trçi và tái djnh cu GPMB dr an: Xây drng 
di.r&ng Gom Qu6e 1 10 (doan t1r du&ng triic LOc  Vixcmg dn du&ng Phi NghTa) 
thành ph Nam Djnh và kt qua thm djnh s 84/TD-QLE)T ngày 30/11/2021 cUa 
phông Quàn 1 do thj, phông Tài chInh k hoach thông báo k& qua thrn dnh nhix sau: 

I. CAn cfr pháp 1, nguyen the và do'n giá xay dirng phixo'ng án,dir toán: 

- Dir toán bi thurng (h trQr) cay trng; n djnh doi s6ng; h trq khác; chuyn 
di ngh nghip và tao  vice lam phic vii 1p phi.rong an bi thirong, h tr? GPMB 
dtr an: Xây dçrng duông Gom Qu6c 1 10 (do?n tir ththng tric LOc  Vung dn 
duong Phü NghTa) thànli ph6 Nam Djnh duçrc Hi dng bi thu?mg h trcY GPMB 
xây dirng trên co so: 

+ Thông Iii S6 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B Tài nguyen Va 
Môi tri±ng quy djnh chi ti& v bi thuOng, h trçi, tái djnh Cu khi Nba nuOc thu hi dat; 

4. 



+ Quyt djnh s6 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 cüa UBND tinh Nam 
Djnh v vice  ban hành quy djnh cii th mOt s'  nOi dung v b6i thumg, h6 trçY Va tái 
djnh cu khi nhà nuâc thu hM dt trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

+ Quyt djnh s 23211QD-UBND ngày 28/10/2021 cUa UBND tinh Nam 

Djnh v vic phê duyt giá d&t cit th phic vii vic bi thu&ng, h trq GPMB dir an 

du tu: Xây drng dumg Gom QUC 1 10 (doan tir duông triC LOc  Vucmg dn 
dtrng Phii Nghia) thành ph Nam Dmh. 

+ Biên bàn xác djnh din tIch dt dai, kim dm tài san vt kin tthc, cay 

trng, 4t nuôi trên d.t thu hi d lam CI s 1p phucmg an b6i thiRmg, h trçi tái 
djnh Cu khi nhà nuc thu hi duçc dai  din nguäi có dt bj thu hi và CáC cá nhân, 
dcm vj Co lien quan xác nhn; 

± Bang kê khai va danh sách nhân khu trong hO gia dInh, cá nhân dang trtrc 

tiêp san xut &rçYc UIBND phuarng LOc  Ht vâ dan vj, Ca nhân có lien quan xác nhn; 

- Nguyen ttc và don giá cüa phuang an bi thu&ng (h trci) cay trng; n 

djnh dri s6ng chuyn di ngh nghip và to vic lam ducic ap dung và van  diving 

phü hcp voi thc té tti thri dtém xay dirng phuong an và phü hcxp vó'i quy djnh hiOn  hãrih. 

II. Tng kinh phi bi thtrô'ng, h trq (cay ci và các chInh sách h trçr và kinh 
phi t cht?c thirc hin cii th: 

Dcinvj: 1.000dng 

SIT Noi dung 
Kinh phi trInh 

• 
tham dnh 

Kinh phi sau 
tham dnh 

Chênh 1nh 

(+) Tang 

(-) Giãm 

Kinh phi bii thtr&ng, h trq 205.564 205.674 +110 

Cay trng, hoa màu 9.989 10.099 +110 

Di chuyn 40.000 40.000 

Thuênhà 39.000 39.000 

Khen thixó'ng 54.23 5 54.23 5 

San xuatkinh doanh 16.800 16.800 

H trçi n djnh dâi sng 4.320 4.320 - 

H trçr chuyn di ngh nghip 
và dào tao viêc lam 

41.220 41 .220 - 

2 Kinh phi t chfrc thic hin 
(tam tinh) 

337.325 337.325 0 

Tng cong 542.889 542.999 +110 

(Co bOng tdng hcip chi tiét kern theo) 

* Nguyen nhân tang do: TInh thtéu cay trng, hoa màu 



Noi nhn: 
- UBND thãnh ph6; 

- HDBT HT va TDC GPMBTP 
- Lint TCKH. 

Nguyn Dc Chinh 

KT. TR1fNG PHONG 
TUJNG PRONG 

-?' !HG 

Trên day là kt qua th&m djnh phuang an, d\r toán chiti& 
GPMB dçt 2- Dir an: Xây dçmg thràng Gom Quc 1Q10 (don tir dung triic LQc 
Vixçing d&n thràng Ph't'i NghTa) thãnh ph6 Nam Djnh phn bi thu6ng, ho trçi cay 
trng, hoa màu; cac chmnh sách h trçi; kinh phi t ch(rc thçrc hin cña phàng Tài 
chInh k hoch thành ph6. Can cü kt qua thm djnh nay và các quy djnh hin hành 
khác HQi dng bi thu?xng h trç và tái djnh eli GPMB d an xây dçrng: Xây drng 
du6ng Gom Qu6c 1Q 10 (don tr dumg trçic LQc Vi.rcing dn du&ng Pht NghTa) 
thành ph Nam Djnh trinh phê duyt dr toán kinh phi bi thung, h tr? và thiriC 
hin các buóc tip theo dung quy djnh hin hành./ 



UBND THANH PRO NAM DiNH 
PRONG TAI CHINH icE ROACH 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dôc 1p - Ti.r do - Hinh phñc 

      

      

BANG TONG HP KJNH PHf BOI THIYONG, HO TR(1 GPMB 

DV GOM QUOC LO 10 (DON TIlT DIJONG TR1JC LOC VU'QNG DEN DU'ONG PHU NGH!A), 
THAN}1 PHO NAM DINH (LAN 1- DOT  2) 

(Kern I/leo Kit qua I/lam tjnh sJ: /KQTD-TCKFI ngày 01/12/2021) 

STT Ho và ten chü ho 

Kinh phi blil thu?mg, h trQr 

Cay trng 

Các chinh sách h tm 

Tng cng 
Di chuyen Thue nha 

Khen 
thirong 

San xuãt kinh 
doanh 

On djnh 
,. 

doi song 
Chuyên di 
nghe nghiep 

I Tng côn dan cir 10.099.000 40.000.000 39.000.000 54.235.000 16.800.000 4.320.000 41.220.000 205.674.000 

A Phir?rng Lc Vtrçrng 1.210.000 8.000.000 3.000.000 14.000.000 8.400.000 0 34.610.000 

1 
Ngô Thj Vuil Va ông 
Nguyen Quang ThQ 

280.000 8.000.000 0 7.000.000 4.200.000 19.480.000 

2 TrnThjNi 930.000 0 3.000.000 7.000.000 4.200.000 15.130.000 

B Phtrông Thing Nht 6.690.000 16.000.000 31.200.000 16.013.000 4.200.000 74.103.000 

Ngô Ng9cSr/ Va bà 
Dixcmg Thi Thanh Thuy 

4.100.000 8.000.000 9.600.000 7.000.000 4.200.000 32.900.000 

4 

Nguyn Thj Dung cUng 
các con: Phm Thj Hong 
Thu, Phm Quang 
Trung, Phm Quang 
Hiu, Phm Dirc Lieu 

2.590.000 8.000.000 2 1.600.000 7.000.000 0 39.190.000 

5 Trân Thj Thanh Hixang 0 2.0 13.000 0 2.013.000 

Phtr&ng Lc Ha 2.199.000 16.000.000 4.800.000 24.222.000 4.200.000 4.320.000 41.220.000 96.961.000 

Page 1 



STT Ho và ten chü h 

Kinh phi bôi thirô'ng, h trq 

Cay trông 

Các chInh sách h trçr 

ig c9ng 
Di chuyên Thuê nhà 

Khen 
thirö'ng 

San xut kinh 
doanh 

On dinh 
dôi sng 

Chuyn di 
ngh nghip 

6 
Nguyn Van Chiic/Và 
bà Mai Thj BIch 

350.000 8.000.000 0 7.000.000 15.350.000 

Nguyn Xuân Ngü/ Va 
bà Ngo Thj Thjc 

0 8.000.000 7.000.000 15.000.000 

8 Nguyn Van Lc 200.000 0 4.800.000 7.000.000 4.200.000 16.200.000 

9 Trn Thi Lan 0 0 3.222.000 3.222.000 

10 
Trn Thi Hun/ Chng 
Nguyn Vi& Thông 

1.649.000 4.320.000 41.220.000 47.189.000 

KP ti chfrc thtrc hiên 
337.325.000 (tam tInh 

Tng cong (1+11) 10.099.000 40.000.000 39.000.000 54.235.000 16.800.000 4.320.000 41.220.000 542.999.000 

(Bng chfr: Nãm tram bn hal triu, chin tram chIn muoi chin ngàn dng) 
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