
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

TP. Nam Dinh, ngày thángf/nám 2022 

QUYET DNH 
V/v Phê duyt phiro'ng an kinh phi bill thu'ô'ng, ho trç tái djnh cir GPMB dr 
an: Xây dirng thrô'ng gom Quôc 1 10 (don tr du'ông trtic Lc Virçrng den 

throng Phü Nghia), thành phô Nam Djnh (Lan 1 - Thyt 3). 

BAN NHAN DAN THANH PHO NAM D!NH 

Can cLut da't dai 2013 ducrc quô'c h5i thông qua ngày 29/11/2013; 
Can cz'Nghj djnh 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia ChInhphi quy djnh 

chi tilt thi hành môt so diêu cia Luát dat dai 2013; 
Cãn ct' Nghj djnh so 47/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cla ChInh phi ye 

bi thztàng, ho tra và tái dinh Cu' khi Nhà nzthc thu hôi dât, 
Can cvi' Thông tu' sl 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cla Bó tài nguyen và 

môi trzthng quy djnh ye ho so' giao dat, cho thuê dat, chuyén myc dIch si'r dyng 
dat, thu hôi dát, 

Can ct' Thông tu' sO' 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cia Bó tài nguyen và 
mOi trw&ng quy djnh chi tiêt ye bôi thu'O'ng, ho tro, tái dinh cit khi Nhà nu'ó'c thu 
hi dá't, 

Can cii' Thông hr 36/2014/TT-'BTNMT cia Bç5 Tài nguyênvà MOi tru'àng ye 
vic quy djnh chi tiêt phu'crng pháp djnh giá dat, xáy duiig, diêu chinh bang giá 
dat, djnh giá dat cy the và tu' van xác djnh giá dát, 

Can cz' Thông tu' so 74/20]5/TT-BTC ngày 15/5/2015 cia B5 Tài chInh 
Quy djnh vic hw5ng dan vic lçp dy' toán, th dyng và thanh quyêt toán kinh phi 
tO chi'c thy'c hiçn bOi thzthng, ho trçr, tái djnh cit khi Nhà nzthc thu hôi dát, 

Can cz' Thông tu' sO 33/201 7/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 cia B5 Tài nguyen 
và MOi tru'O'ng quy djnh chi tiêt Nghj djnh sO 01/201 7/ND-CF ngày 06/01/2017 cia 
ChInh phi tha dôi, bO sung m5t so diéu Nghj d/nh quy djnh chi tiet thi hành Lut dat 
dai và tha dôi, bO sung m5t sO diéu cia các Thông tit hithng dan thi hành Lugt da't 
dai; 

Can cii' Van ban hQp nhlt 05/VBHN-BTNMT ngày 0 7/8/2020 cja Bó Tài 
nguyen và Môi tru'Ong Hcrp nhát Nghj djnh quy djnh v bi thith'ng, hO trçr tái 
dinh cit khi Nhà nu'ó'c thu hôi dát, 

Can ci' Van ban sO 08/VBHN-BTNMTngày 07/8/2020 cia Bó Tài nguyen và 
MOi tru'O'ng hcip nhát Thông tic quy djnh ye ho so' giao dlt, cho thué dIt, chuyln myc 
dIch si'r dyng dat, thu hOi dat, 

Can th Quyét d,inhsô 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cza UBND tinh 
Nam Djnh ye vic zy quyên cho UBND cap huyn quye't d/nh thu hi dlt,' 

Can ct' Quyet d/nh sO 230]/QD-UBND ngày 16/9/2020 cia UBND tinh 
Nam Dfnh ye vic phê duyt Dy' an.' Xay dyng dtcO'ng gom Quôc lól0 (doan tfc 
du'O'ng tryc L3c Vu'c.rng den dztO'ng Phii Nghia), thành phO' Nam Dinh, 

So: Z-O/QD-TJBND 



Can cá Quylt d/nh so' 46/2019/QD-UBND ngày 3 1/12/2019 cza UBND 
Tin/i ye vic ban han/i quy djnh bang giá dat trên dja bàn tinh Nam Djnh áp dyng 
tIrngày 01/01/2020 den 31/i 2/2024; 

Cvän  c Quyêt din/i  sO 17/2020/QD- UBND ngày 02/6/2020 cia UBND Tin/i 
v vic tha do'i bd sung m5t sO diêu cia quy djnh bang giá dat trên dja bàn tin/i 
Nam Djnh áp dyngtfc ngày 01/01/2020 den 31/12/2024, 

Gán cii' Quyêt djnh sO 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021cia UBND tin/i 
Nam 1)/nh v vic ban han/i quy din/i  cythé mç5t sO nç51 dung ye bOi thu'&ng, ho 
trçf và tái d/nh cu' k/il N/ia nu'ó'c thu hOi dat trên d/a bàn tinh Nam D/nh, 

Can cii' Quyêt d/nh sO 62/2021/QD-UBND ngày 21/12/2021 cia UBND 
tin/i Nam 1)/nh ye vic ban hành quy d/nh ye bOi thu'O'ng, ho tra thit hgi ye nhà, 
cOng trInh xáy dy'ng khác gàn lien vO'i dat k/il Nhà nu'ó'c thu hOi dat trên d/a bàn 
tinh Nam 1)/nh; 

Can cii' Quyet d/nh sO 06/2022/Q1)-UBND ngày22/4/2022 cia UBND tinh 
Nam 1)/nh ban han/i quy din/i dan giá bOi thu'àng, ho trçr cay trOng, vt nuOi là 
nuOi trOng thiy sánphyc vy cOng tác GPMB trên d/a bàn tinh Nam 1)/nh,' 

Can cii' Quyet d/nh sO 09/2022/Q1)-UBND ngày 26/4/2022 cia UBND tin/i 
Nam 1)/n/i ban hành Quy d/nh ye din tIch tOi t/iiêu du'cic phép tách thi'ta các logi 
dat trên d/a bàn tin/i Nam 1)inh, 

Can cz' Quyêt d/n/i sO 11/2022/Q1)- UBND ngày 28/4/2022 cza UBND Tin/i 
ye vic bâi bO, tha dOi, bO sung mç5t sO diêu cia quy din/i  cy the mç3t so n5i dung 
ye bôi thu'Ong, hO trY và tái dnh cii' khi N/ia nu'àc thu hOi dat trên d/a bàn tin/i 
Nam 1)/nh ban /iành kern theo Quyet d/n/i sO 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 
cia UBND Tin/i; 

Can cá' Quyet d/nh s61394/QD-UBND ngày04/8/2022 cia UBND tin/i 
Nam 1)/nh ye vic phê duyt giá dat cy the phyc vu bOi t/iu'&ng, ho trQ' GPMB yà 
tái d/nh cii' t/iyv hin dl! án. Xay dyi'zg du'O'ng gom QuOc lç 10 (dogn tir dwô'ng 
tryc L(3c Vu'çrng den du'àng Phui Ng/iia), than/i p/i0 Nam 1)/n/i (Dçrt 3); 

C'än cii' Van ban sO 633/UBND-VP5 ngày 12/8/2022 cia UBND Tinh v /i 
trçl khác trong cong tác GPMB dr an Xay dyng du'ô'ng gorn Quo'c l5 10 ('dogn ti'r 
du'O'ng tryc Lç$c Vu'cing den du'ông P/ii Ng/iia) t/iui5c các phu'ô'ng: Lç5c VU'Qng, 
thông Nhat, L3c Hg, than/i phO Narn 1)/n/i (1)çrt 3); 

Can ci Quyêt d/n/i sO 394/QD-UBND ngày 02/02/2021 cia UBND Than/i 
phO Narn 1)/nh ye vic than/i lcp Hç5i dOng bi thu'&ng, h6 trçr và tái d/nh cii' 
GPIvIB Dr an: Xay dyng du'O'ng gorn QuOc l 10 (dogn tfi' du'O'ng tryc Lç5c Vu'çrng 
den du'&ng P/ii Nghia,), thành ph0 Nam 1)/n/i, 

Can cii' Quyet d/n/i sO 154 7/Q1)-UBND ngày 28/4/2021 và Quyet d/nh so' 
7574/QD-UBNDngay 01/9/2021 cia UBND than/i p/i0 Narn 1)/nh ye vic kin 
toàn H5i dOng bOi thithng ho trg' yà TDC GPMB dé t/il!C hin m(5t sO dl!  an dang 
triên khai trên d/a bàn than/i p/i0 Narn 1)/nh,' 

Can ciBiên ban /iQp Hi dng GPMB ngày 18/8/2022; 
Can th Biên ban xác d/n/i din tic/i dat dai, kirn dim tài san vat  kim tric, 

cay trOng vat  nuOi trên dat thu hOi dé lam cc" sO' 1p p/iu'o'ng an bi thu'O'ng, M trç/ 
và tái d/nh cit GPMB k/il N/ia nu'O'c thu hOi do't cia cac /i5 gia din/i, Ca n/ian 



Xét các ke't qua thm djnh cia phông Tài chInh ke' hogch tgi Van bàn sO' 
1250/KQTD-TCKHngày 04/11/2022 và ké't qua thám djnh ciaphdng Quán l) dO 
thj tgi Van bàn sO' 101/TD-QLDTngày 19/10/2022, 

Theo d nghj cia H5i dng bi thu'&ng, ha' tra và tái dinh cit GPMB Thành 
M tgi Ta trinh so' 390/TTr-HDGPMB ngày 11/10/2022 và TO' trinh sO' 447/TTr-

HDGPMB ngày 11/11/2022 và d nghj cia phOng Tài nguyen và MOi trzthng 
thành phO' tgi TO' trinh sO' 621/TTr-TNIVIT ngày 14/11/2022 ve vic phê duyçt 
phu'ctng an, dy' toán chi tié't kinh phi bi thzt&ng, ha' trçf và tái djnh cit GPMB lcn 
1 - Dçxt 3 dy an: Xây dy'ng du'O'ng gom Quc l 10 ('dogn ti' du'&ng tric L3c 
Vu'cing dê'n du'àng Phuz Ngha), thành phO' Nam Dinh, 

QUYET JMNH: 
Diêu 1. Phê duyt phiiang an, dir toán chi tit kinh phi bM thuè'ng, h trq 

và tái dnh Cu GPMB 1n 1 dçit 3 di.r an: Xây drng ththng gom Quc 1 10 (don 
ti'r diièng trçic Lc Vuçmg dn diiông Phü Nghia), thành pM Nam Djnh, cii th 
nhu sau: 

A. Kinh phi bi thu'ô'ng, ho trq GPMB: 
Tong kinh phi bOi thtrô'ng, ho trçr và to chü'c thrc hin GPMB: 

15.006.962.000 dông. 

(Mithi lam tj' khOng tram linh sáu triu chin tram sáu mu'cli hai nghln dng,) 

Bao gim: 

TT Ni dung Giã trj (dông) 

I Kinh phi bôi thu'ô'ng, ho tro': 14.712.708.000 
- BM thuing, ho trg ye dat: 11.9 16.749.000 

- Htrçyvuçt1p: 5.236.000 

- CôngtrInh,VKT: 2.341.334.000 

- Cay trng, hoa màu, vt nuôi, NTTS...: 20.5 59.000 

- Các chInh sách M tro: 

+ Hôtrgdichuyn: 24.000.000 

+ Hôtrothuênhà: 6.000.000 

+ Htrasänxutkinhdoanh: 4.200.000 
+ H tro chInh sách xã hôi: 0.0 
+ Khen thithng bàn giao mt bang: 22.000.000 
+ Htrqndjnhdisng: 99.000.000 
+ H trçl chuyn dôi ngh nghip tto vic 1am: 273 .630.000 
II Kinh phi tO chile thçrc hin: 294.254.000 
III Ting kinh phi bôi thtrông, M tr (1+11): 15.006.962.000 

(Co dzr toán kinh phi chi tiét kern theo) 

p 



II. Ngun kinh phi d thtyc hin GPMB: 
Ngân sách thành ph; ngun thu tin sir diing dt ti các khu do th, tái djnh 

Cu trén dja bàn thành ph Nam Djnh do UBND Thành ph Nam Dnh lam chü 
du tu và các nguOn von hçip pháp khác. 

B. Tái dinh cir: 
1. Danh sách các h dü aieu kin du'çc giao tái djnh Cu': 

STT H9 và ten chü sfr ding dat 

Vi trI BO DT sfr 
diing 
(m2) 

DT dã 

thu hi 

(m2) 

DT thu 
hi 

(m2) 

DT 
con 1i 
(m2) 

Ghi 
chu TO' Thfra 

1 
Ngô Van Dung/va bà L 
Thj Lan Anh 

27 81 122,4 3,2 96,2 23,0 

* Ghi chi'i: Nêu ht5 gia dInh Ca nhán trên Co nguyen vng mua dat tOi d/nh 
Cu' phái lam doii dé nghj dU'Q'C UBND phithng xác nhn khOng cOn chó 0' nào 
khác trên d/a bàn phzthng nc/i cO dat b/thu hói thI h gia dlnh du'Q'c giao 01 tht'ca 
dat tái d/nh Cu' (trong vOng 30 ngày ké tic ngày gia dInh nhn tiên bOi thu'O'ng hO 
tra GPMB). 

2. Vj trI giao tái clinh cw: 
Khu tái dnh Cu dat djch v11 Lc Vung — Phu'ng Lc Vugng. Cii th nhu 

sau: 
- Vj trI 1 dtthng Trân Minh Tong (don tü duô'ng Lc Vu'çmg den dumg 

Trân Th Dung có mt cat duè'ng 5m+10,5m+5m): 
- Vj trI 1 du?mg Trân Du Tong (don tr duông Lc Vuçing den ththng 

Trn Khc Chung có mt cat duô'ng 4m+8m+4m): 
3. Giá thu tiên sir diing dat tái d!nh  Cir: 
Theo Quyt dnh sO 1394/QD-UBND ngày 04/8/2022 ye vic phê duyt giá 

dt ci th phçic vi bM thuè'ng, h trçi và tái djnh Cu' thrc hin dir an: Xây dçrng 
dtthng gom QUC 1 10 (don tr dithng triic LtC Vuçing den du'ô'ng Phñ Nghia), 
thành ph Nam Dnh (Dcit 3). Cii the nhu sau: 

- V trI 1 dumg Trân Minh Tong: Doin tü duô'ng Lc Vucmg den duO'ng 
Trn Thj Dung (Mat Cat dung 5m+10,5m+5m): 29.609.000 dIm2. 

- Vi trI 1 dung Trân Du lông: Don tir du'ing LC Vuqng den dung 
Iran Khäc Chung (Mat Cat dung 4m+8m+rn44): 25.028.000 dIm2. 

Diu 2. Giao nhiêm vu cho cac Ca quan, to chiic thixc hin vic thu hi dt, 
Cu the nhu sau: 

1. Hi &ng bM thuO'ng, h trçY và tái djnh Cu GPMB thành ph có trách 
nhim phôi hcp vii UBND phu?mg Lc Vuçmg phO biên và niêm yet cOng khai 
Quyêt djnh nay ti tr1j s& UBND phuè'ng, xã và dja diem sinh hoat chung cUa khu 
dan Cu flfj Co dat thu hôi. 

2. Chü tjch IJBND phung Lc Vu'çing Co tráCh nhim giao Quyt djnh nay 
cho cac h gia dInh, Ca nhân Va to chirc Co dat b thu hi; trung hgp cac h gia 
dInh, Ca nhân Va to chirc khOng nhn Quyêt djnh nay hoäc vng mt thI phài 1p 
biên bàn; niêm yet Quyêt djnh nay tai  tri sO' UBND phuO'ng và dja diem sinh hot 
Chung cña khu dan cu flGi CO dat thu hOi, thông báo trên h tMng phát thanh,.çia 
daphuong. 

'-I, 



3. Ban Quãn 1 dir an du tu xây drng thành ph có trách nhim quân 1 vâ 
sfr diing kinh phi ti Diêu 1 di1ng mitc dIch, thanh quyêt toán theo diing quy djnh. 

4. Van phông UBND thành pM Nam Djnh có trách nhim däng Quyt djnh 
nay trên trang thông tin din t1r cüa thành phô. 

Jiiêu 3. 

1. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tir ngày k. 

2. Chánh Van phông HDND-UBND thành pM, Thu tru&ng các dan vj: 
phông Tài nguyen và Môi truèng, phông Tâi chInh Kê hoch, phông Quân 1 do 
thj, Chi nhánh Van phông däng k dat dai thành phô, Ban Quân 1 dir an dâu tu xây 
dimg thânh phô; Chu tjch UBND phung Lc Vuçing; các h gia dInh, cá nhân, ca 
quan, to chüc có dat thu hôi và các dan vj Co lien quan chju trách nhim thi hành 
quyêt djnh này 
Noi nhan:fJ_ TM. U'( BAN NHAN DAN 
- Ban chi dao  GPMB; . CHU TICH 
- Lãnh dao UBND TP; ó\ HU TICH 
-NhiiDiêu3; 
- Website Thành ph; 
- Luu: VT, DT 

anHuyThành 



BA 
DI)' AN: XAY DIING  Dif( 

(Kern theo 

Sli' H9 vI t8n chü h 
Dia clii 
thüa 
dt 

Dien tich 
thu hi 
(m2) 

. Kinh phi bi thtrtrng, h trq 
DAt tZ.\' TIi sIn trIfl dAt ,' CIc chinh sIch h trQ 

Tóng cong Bi thu'ô'ng v 
dAt 

'I' 
DAt V 

(CLN) 
trinh, 

VKT 

Cay trong, 
vt nuOi 
(NTFS) 

Di chuyAn Thuê nhI Khen 
thrd'ng 

SIn xuAt 
kinh doanh 

On dlnh  di 
sing 

Chuyen dot 
ngh nghip " 

A CIc h gia dinh dAt ö 462.9 11,825,539,000 0 5,236,000 2,302,048,000 5,371,000 24,000,000 6,000,000 22,000,000 4,200,000 0 0 14,194,394,000 
I T nhIn dIn sA 24 462.9 11,825,539,000 0 5,236,000 2,302,048,000 5,371,000 24,000,000 6,000,000 22,000,000 4,200,000 0 0 14,194,394,000 

TrAn Trong Chin/ VI bI 
IrAn Th Binh T6 24 19.0 286,235,000 0 0 36,726,000 3,694,000 0 0 0 0 326,655,000 

2 
Vu Chi Ninh/ VI bà Pham 
Th M9 HAng T 24 2.9 43,689,000 0 0 20,481,000 0 0 0 0 0 64,170,000 

' lrAnTrQngLilm/VIbIlrAn 
ThjLidn 

T24 1.6 47,746,000 0 0 1,425,000 1,300,000 0 0 0 0 /'•_ 
IrAn Qu6c HoIn/ VI bI 
Nguyn Thi Mai 

Tô24 28.9 435,379,000 0 0 11,212,000 0 0 0 1,000,000 0 

lrinh VIn TranW VI bILl 
Thj Hiln Tt 24 12.0 180,780,000 0 0 200,902,000 0 8,000,000 6,000,000 7,000,000 0 ',i ' 

6 
Tnh Van Thin/ VI bI 
Nguyn Thj Vinh 

. 
Tô24 10.3 0 0 3,572,000 0 0 0 0 

' 

7 IrAn Thj Thu T6 24 4.6 0 0 1,595,000 0 377,000 0 0 0 0 

8 IrAn Khic Hiu/ VI bI IrAn 
Thi Mai 

T6 24 0.2 0 0 69,000 0 69,000 

9 TrAn Dtc An T 24 27.4 780,818,000 0 0 0 780,818,000 

10 
lranDlcNghialVabaPham 
Thi TuyAt Lam 

T24 25.1 715,275,000 0 0 715,275,000 

II TrAn Drc Dung T6 24 23.6 672,529,000 0 0 672,529,000 

12 
IrAn DCrc Nghial VI bI Pham 
Ihi Tuy& Lam T 24 23.0 655,431,000 0 0 655,431,000 

13 
NgoVanDungfVabaLThj  
Lan Anh 

1624 96.2 2,647,371,000 830,710,000 0 8,000,000 7.000,000 3,493,081,000 

14 IrAn Huy Chin To 24 23.3 663,980,000 0 0 663,980,000 

Nguyn Van Chanh/ VI bi 
IrAn Ihi Thu 1624 164.8 4,696,306,000 ,200,592,000 0 8,000,000 7,000,000 4,200,000 5,916,098,000 

B 
Cic h gia dinh dAt nOng 
nghip (1+11): 912.1 91,210,000 0 0 0 13,508,000 0 0 0 0 99,000,000 273,630,000 477,348,000 

1 16 nhln dIn sA 24 478.5 47,850,000 0 0 0 5,424,000 0 0 0 0 36,000,000 143,550,000 232,824,000 

I IrAn Qu6c Khoa 1624 51.2 5,120,000 0 15,360,000 20,480,000 

2 TrAn Ih Lien T6 24 119.7 11,970,000 1,556,000 4,500,000 35,910,000 53,936,000 

3 IrAn Dlnh Ihuy T6 24 10.0 1,000,000 0 31,500,000 3,000,000 35,500,000 

4 TrAnVanDoan T624 101.7 10,170,000 1,322.000 0 30,510,000 42,002,000 

5 IrAn Ihi M6u 1624 98.8 9,880,000 1,284,000 0 29,640,000 40,804,000 

6 IrAn Doln Chinh 1624 97.1 9,710,000 1,262,000 0 29,130,000 40,102,000 
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NH PHI BOI THUNG, HO TR GPMB 
OAN TIEr rnR1NG TRI,JC LOC  VUç1NG DEN DIR5NG PHU NGHIA), 
NAM DJNH (LAN 1, DT 3) 
ND ngày/f,'/J 1/2O22  cüa UBND thànhphd Narn Dinh) 



SIT H vl ten chü h 
Dia chi 

thus 
dAt 

Din tich 
thu hi 
(m2) 

Kinh phi bii thir6ng, h trq 

Dt dai Tli sIn trên dAt Cic chinh sIch h trQ 

T6ng cong Bii thu*ng v 
dAt 

DAt Vu*n 
(CLN) 

Vuçt Ip 
Cong trinh, 

VKT 

Cly trng, 

(NTFS) 
Di chuyn Thuê nhà 

Khen 
thu*ng 

SIn xuAt 
kinh doanh 

On djnh dôi 
sng 

Chuyn di 
ngh nghip 

11 T nhln dIn sA 25 433.6 43,360,000 0 0 0 8,084,000 0 0 0 0 63,000,000 130,080,000 244,524,000 

7 TrAn Thj HI T 25 69.4 6,940,000 3,886,000 49,500,000 20,820,000 81,146,000 

8 IrAn Thj HI T 25 178.6 17,860,000 0 0 53,580,000 71,440,000 

TrAn Thj Qu (dl chat) Con 
trai TrAn Vii Nhung 

T 25 47.8 4,780,000 2,407,000 13,500,000 14,340,000 35,027,000 

10 
TrAn Thi Qu6 (dl ch&) Con 
trai TrAn Vii Nhung 

1625 137.8 13,780,000 1,791,000 0 41,340,000 56,911,000 

C DAt UBND phuèng quIn I 0 0 (1 39,286,000 1,680,000 0 0 0 0 0 0 40,966,000 

Tp th nhln dan to 24 
phu&ng Lc Vung 

T6 24 39,286,000 39,286,000 

2 IrAn Thi Nhung T6 24 1,680,000 1,680,000' 

D 
Chi phi t6 chwc thc hin: 
(A+B+C)*2% 294,254,000 

E TAng cong (A+B+C+D): 1,375.0 11,916,749,000 0 5,236,000 2,341,334,000 20,559,000 24,000,000 6,000,000 22,000,000 4,200,000 99,000,000 273,630,000 15,006,962,0e 

('I 

p 
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UBND THANH PHO NAM D!NH CQNG IIOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG TAI  NGUYEN VA MOI TRIRNG Dc 1p — Tr do — Hnh phñc 

S& 621/TTr-TNMT TP. Nam Dinh, ngày 14 tháng 11 nàm 2022 

T€ TRINH 
V/v Phê duyt phiro'ng an kinh phi bi thtrông, ho trçr tái dnh cir GPMB dir an: 

Xay dtrng throng gom Quoc 19 10 (don tir dirong triic LQc Vtrçrng den throng 
Phü Nghia), thành phô Nam Djnh (Lan 1 - Dqt 3). 

KInh gi1i: UBND thành pM Nam Djnh 

Can Cu LuQtt dtt ctai 2013 dirgc qu& hi thông qua ngày 29/11/2013; 
Can cir Nghj dnh 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy djnh chi 

tit thi hành môt s diêu cüa Luât dat dai 2013; * * 
Can cir Nghj djnh so 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü ye bôi 

thi.thng, M trçr và tái djnh Cu khi Nhà nuôc thu hôi dat; 
Can cu1r Thông tu so 30/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B tài nguyen vá môi 

truông quy djnh v M so giao dat, cho thuê dat, chuyên mvc  dIch su1r diung dat, thu hôi 
dat; 

Can cu Thông tu s 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B tài nguyen và môi 
truYng quy djnh chi tit v Mi thung, M trg, tái djnh cu khi Nhà nuóc thu hôi dat; 

Can cu1r Thông tu 36/2014/TT-BTNIMT cüa B Tài nguyen và Môi trung v 
vic quy djnh chi tit phuong pháp djnh giá dat, xây dirng, ctiêu chinh bang giá d 
djnh giá dat cii the và tu van xác djnh giá dat; 

Can cü Thông tu so 74/20151TT-BTC ngày 15/5/2015 cüa B Tài chInh Qu 
djnh vic hithng dn vic 1p dir toán, sü diing và thanh quyêt toán kinh phi to chüc 
thrc hin bôi thuông, ho trçi, tái djnh Cu khi Nhà nrnc thu hôi dat; 

Can cü Thông tu so 33/20 17/YT-BTNMT ngày 29/9/2017 cüa B Tài nguyen và 
Môi trt.thng quy djnh chi tiêt Nghj. djnh so 01/201 7/ND-CP ngày 06/01/201?  cüa Chinh 
phü su1ra dOi, bô sung mt so diêu Nghj djnh quy djrih chi tiêt thi hành Lut dat dai và su1ra 
dôi, bô sung mt so diêu cüa các Thông Ui hithng dan thi hành Lut dat dai; 

Can cü Van bàn hop that 05/VBHN-BTNMT ngay 07/8/2020 cüa B Tài 
nguyen và Môi trung Hop nhât Nghj djnh quy djnh ye bôi thu?rng, M trq tái djnh cu 
khi Nba rnthc thu hôi dat; 

Can cü Vn bàn so 08/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 cüa B Tài nguyen và 
Môi truông hop nhât Thông tu quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên mçtc 
dIch sü dung dat, thu hôi dat; 

Can ci'r Quyêt djnh sO 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic üy quyên cho UBND cap huyn quyt djnh thu Mi dt; 

Can cu1r Quyêt djnh so 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh Nam 
Dinh ye yiêc phê duyt Dix an: Xây dirng di.rng gom Quc 1 10 (don tü du?ing true 
Lc Vi.rcvng den du&ng Phü Nghia), thành phô Nam Djnh; 

* Can cu Quyêt djnh so 46/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa UBND Tinh 
ye yjéc ban hành quy djnh bang giá dat trên dja bàn tinh Nam Djnh áp ding tü ngày 
01/01/2020 den 31/12/2024; 

PH( 
TAI N( 
vA MOI 



Can cü Quy& djnh s. 17/2020/QD-UBND ngày 02/6/2020 cüa UBND Tinh ye 
vic süa dôi bô sung mt so diêu cüa quy djnlI bang giá dat trén dja bàn tinh Nam 
Djnh áp diing tü ngày 01/01/2020 den 31/12/2024; 

Can cir Quyêt djnh so 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic ban hành quy djnh ci the mt so ni dung ye bôi thithng, ho trq và 
tái djnh cu khi Nhà nuâc thu hôi dat trên dia bàn tinh Nam Dinh; 

Can cü Quyêt djnh so 62/2021/QD-UBND ngày 21/12/2021 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic ban hành quy djnh ye bôi thu&ng, hO trq thit hai  ye nhà, cong 
trInh xây dirng khác gàn lien vi dat khi Nhà nuâc thu hôi dat trén dja bàn tinh Nam 
Djnh; 

Can cir Quyt djnh s 06/2022/QD-UBNID ngày 22/4/2022 cüa UBND tInh 
Nam Djnh ban hành quy djnh din giá bôi thuàng, ho trq cay trông, vt nuôi là nuôi 
trông thüy san phiic vi cong tác GPMB trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can Cu Quyêt djnh so 09/2022/QD-UBND ngày 26/4/2022 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ban hành Quy djnh ye din tIch tOi thiêu duqc phép tách thüa các loi dat 
trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can cir Quyêt djnh so 11/2022/QD-UBND ngày 28/4/2022 cüa UBND TiIih ye 
vic bài bO, süa dôi, bô sung mt so diêu cüa quy djnh cii the mt so ni dung ye bOi 
thixing, h trq và tái djnh cii khi Nha nithc thu hôi dat trên dja bàn tinh Nam Djnh 
ban hành kern theo Quyêt djnh sO 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 cüa UBND 
Tinh; 

Can cir Quyt djnh s1394/QD-UBND ngày04/8/2022 cüa UBND tinh Nam 
Djnh ye vic phê duyt giá dat ciii the phiic vii bôi thuèng, ho trq GPMB và tái djnh 
cii thirc hin d1r an: Xây dirng diing gom Quôc 1 10 (doan tr dis&ng triic Lôc 
Vuqng den dung Phü NghTa), thành phô Nam Djnh (Dqt 3); 

Can cir Van bàn so 633/UBND-VP5 ngày 12/8/2022 cüa UBND Tinh ye h trq 
khác trong cong tác GPMB dr an Xây drng dung gom Quôc l 10 (doan tr dung 
tri1c Lc Vuçmg den dung Phü Nghia) thuc các phu&ng: Lc Vucmg, thông Nhât, 
Lc Ht, thành phô Nam Dnh (Dct 3); 

Can Cu Quyêt djnh sO 394/QD-UBND ngày 02/02/202 1 cüa UBND Thành ph 
Nam Djnh ye vic thành 1p Hi dông bôi thithng, ho trg và tái djnh cii GPMB Dir 
an: Xây dirng du?ng gom Quôc l 10 (doan tü duô'ng triic Lc Visçing den dthng Phü 
Nghia), thành phô Nam Djnh; 

Can cu Quyêt djnh so 1547/QD-UBND ngày 28/4/202 1 và Quyêt djnh s 
75 74/QD-UBND ngày 01/9/2021 cüa UBND thành phô Narn Djnh y  yiêc kin toàn 
HOi dông bôi thu?ing ho trçi yà TDC GPMB dé thrc hin mt sO dr an dang trin khai 
trén dja bàn thành phô Nam Djnh; 

Can cü Biên bàn hQp Hi dOng GPMB ngày 18/8/2022; 
Can cü Biên bàn xác djnh din tIch dat dai, kiêm dêm tài san vt kin trüc, cay 

trOng yât nuôi trén dat thu hôi dê lam co s 1p phuong an bM thung, h trG yà tái 
djnh cii GPMB khi Nba nuóc thu hOi dat cüa các h gia dInh, cá nhân. 

Can cu kêt qua thâm djnh cüa phông Tài chInh k hoch t?i  Van bàn s 
1250/KQTD-TCKH ngày 04/11/2022 và kêt qua thâm djnh cüa phông Quàn 1 dO thj 
tai Van bàn sO 101/TD-QLDT ngày 19/10/2022; 

Theo d nghj cUa Hôi dng bi thu&ng, h trc yà tái djnh cii GPMB Thành ph 
tai Tôr trmnh sO 390/TTr-HDGPMB ngày 11/10/2022 yà Ti trInh s 447/TTr- 



HDGPMB ngày 11/11/2022 v vic phê duyt phucmg an, d toán chi tit kinh phi 

bèii thung, h trçl và tái djnh cu GPMB 1n 1 — Dcit 3 dr an: Xây drng dung gom 
Quc 1 10 (don tü dung trçtc Lc Vuqng dn dithng Phü Nghia), thành phô Nam 
Dinh; 

Phông Tài nguyen và Môi trung tng hqp, d nghj UBNID thành ph phê 
duyt phrnmg an, dr toán chi tit kinh phi bi thi.thng, h trçl và tái djnh Cu GPMB 
1n 1, dçt 3 dir an: Xây d%rng dung gom Quôc 1 10 (doan tü duèng trçlc Lc Vuçing 
dn duông Phü NghTa), thành ph Nam Dnh, c11 th nhu sau: 

A. Kinh phi bi thirong, h trçr GPMB: 
1. Tong kinh phi bi thir?rng, h trçv và ti chfrc thirc hin GPMB theo 

phirong an lap: 20.579.173.000 dông. 
2. Tong kinh phi bôi thu&ng, ho trçr Va to chIrc thyc hin GPMB sau khi 

thm djnh: 15.006.962.000 dOng. 
(Mzthi lam t khóng tram linh sáu triu chin tram sáu mwcti hai nghIn dng) 
* L do: - Giám kinh phi bM thizing, h trçl và t chirc thirc hin GPMB do 

d laj  trix?Yng hçp gia dInh ông Vu Van Chuong thuc t dan ph s 16, phung Lc 
Vuçing (cü thuc t dan ph s 24). Hi dông bôi thu?ing, h6 trg và tái djnh cu 
GPMB thãnh ph s hoàn thin bàn d& h so thu hM d.t trInh duyt theo quy djnh 
vào dot sau. 

- Giãm h tro n dinh dyi sng do tInh sai s nhan khu 
.•x . . , , - Giam do dieu chinh 'a'  he so then nuoc cua 01 ho. JVN\ 

- Giâm kinh phi t chirc thuc hiên. RUÔNG,/ 

Bao gm: 
TT Ni dung Giá tr! (dn 
I Kinh phi bi thtrô'ng, h trçr: 14.712.708.000 
- Bi thi.thng, h trçl v dt: 11.9 16.749.000 
- Htrqvuqt1p: 5.236.000 
- Côngtrmnh,VKT: 2.341.334.000 
- Cay trng, hoa màu, vtt nuôi, NTTS...: 20.5 59.000 
- Các chinh sách h trci: 
+ Htrçidichuyn: 24.000.000 
+ Htrqthuênhà: 6.000.000 
+ H tro san xut kinh doanh: 4.200.000 
+ H trq chinh sách xä hi: 0.0 
+ Khen thung bàn giao mitt bang: 22.000.000 
+ Htrqndjnhdiising: 99.000.000 
+ H trg chuyn di ngh nghip tao  vic 1am: 273.630.000 
II Kinh phi to chüc thc hin: 294.254.000 
III Ting kinh phi bôi thtrô'ng, h trçr (1+11): 15.006.962.000 

(Co dr toán kinh phi chi tiét kern theo) 



II. Ngun kinh phi d thirc hin GPMB: 
Ngân sách thành ph; ngun thu tin sir diing dt tai  các khu do thj, tái djnh cu 

trên dja bàn thành ph Nam Djnh do UBND Thành ph Nam Djnh lam chü dâu tu và 
các ngun vn hcip pháp khác. 

B. Tái dinh Cu': 
1. Danh sách các h dii diu kiin dtrçrc giao tái dlnh  eli: 

STT Ho và ten chü sfr diing dt 

Vi trI B1 DT s'r 
ding 
(m2) 

DT dA 
thu hi 

(m2) 

DT thu 
hi 

(m2) 

DT 
con lai 

(m2) 

Ghi 
chu TO' Thü'a 

1 
Ngô Van DUng/va bà L 
Thj Lan Anh 

27 81 122,4 3,2 96,2 23,0 

* Ghi chi.' N1u h5 gia dlnh Ca nhân trên Co nguyen vng mua da't tái djnh cit 
phái lam don dé nghj dw'c UBND phzthng xác nhn khóng con chó & nào khác trên 
dja bàn phwO'ng ncñ CO dat bj thu hói thl h5 gia dInh dwçic giao 01 thia dat tái djnh 
cit (trong vOng 30 ngày ké tit ngày gia dlnh nhn tiên bói thwO'ng ho trçf GPMB). 

2. V1  tn giao tái djnh cli: 
Khu tái dinh Cu dat djch vii Lc Vi.rqng - Phung Lc Vuçing. Cu the nhu sau: 
- Vj trj 1 dithng Trân Minh Tong (doin ti'r duing Lc Vuçing den duàng Trân 

Thj Dung có mt cat di.thng 5m+10,5m+5m): 
- Vj trI 1 dithng Trân Du Tong (don tü duô'ng Lc Vuqng den &thng Trân 

Khäc Chung có m.t cat du&ng 4m+8m+4m): 
3. Giá thu tin sir di,ing dt tái d!nh Cu': 

,Theo Quyêt dinh sO 1394/QD-UBND ngày 04/8/2022 ye vic phé duyt giá dat 
the phic vi bôi thu&ng, ho trçl và tái djnh cu thixc hin dir an: Xây drng dumg 

gom Quôc 1 10 (don tü du?ng triic Lc Vuçmg den dumg Phü NghTa), thành phô 
Nam Djnh (Dcit 3). Cu the nhu sau: 

- Vj tn 1 dung Trân Minh Tong: Dotn ti~ dumg Lc Vixçmg den dumg Trân 
Thj Dung (Mit cat di.thng 5m+10,5m+5m): 29.609.000 dIm2. 

- Vj trI 1 diRing Trân Du Tong: Don tü dung Lc Vuçing dn dumg Trn 
Khäc Chung (Mat cat duông 4m+8m+m44):25.028.000 dim2. 

Phông Tài nguyen và MOi trithng dê nghj UBND thành phO Nam Djnh xem 
xét, quyêt djnh./. 

No'inhmn: 
- UBND Thành ph, 
-LtruVT,HS. 

 

Trân Van Chánh 
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DI)' AN: XAY DI) 

(Kern th PHoc 

TONG HQP KINH PHf BOI THI1ONG, HO TRQ GPMB 
$uOC LQ 10 (DOAN T(r D1X5NG TRVC LQC VUNG DEN DU1NG PHU NGHIA), 

THANH PHO NAM DINH  (LAN I, DçT 3) 
' 'TNMT n.zàv 14/11/2022 cüa Phông Tài n2uvên và Môi trithn thành ,,há) 

Sri' H vi tin chü h 

Oja 

thira 

Din tich 

thu h6i 
(m2) 

'I'T"'_ *9 Kinh phi bi thu&ng, h trq 

/ Tii sin trin dt Cic chInh sich h trq 

Bi thIr&n 
dat 

Cong trinh, 
VKT 

Ciy trng, 
v8t nuOi Di chuyn Thui nh 

Kben 
thuOng 

San xut 
kinh doanh 

On dnh dOi 
sng 

Chuyn d61 
ngh nghip 

Tng cong 

(NTTS) 
A Cic h gia dInh dt & 462.9 11,825,539,000 0 5,236,000 2,302,048,000 5,371,000 24,000,000 6,000,000 22,000,000 4,200,000 0 0 14,194,394,000 

I T 6  nhin din s 24 462.9 11,825,539,000 0 5,236,000 2,302,048,000 5,371,000 24,000,000 6,000,000 22,000,000 4,200,000 0 0 14,194,394,000 

TrAn TrQng Chin/ Vi bi 

TrAn Thi Binh 
T8 24 19.0 286,235,000 0 0 36,726,000 3,694,000 0 0 0 0 326,655,000 

2 
VO Clii Ninh/ Vi bi Pham 

Thi M9 H&ng 
Tii 24 2.9 43,689,000 0 0 20,481,000 0 0 0 0 0 64,170,000 

- 

' 

TrAn Trçing Liim/ Vi bi 

TrinThi Lien 
T 24 1.6 47,746,000 0 0 1,425,000 1,300,000 0 0 0 0 50,471.000 

4 
TrAnQuicHoinIVibi 

Nguyn Thj Mal 
T624 28.9 435,379,000 0 0 11,212,000 0 0 0 100,000 0 447.591,000 

Trinh Vin Tring/ Vi bi Li 
ThiHiCn 

T 24 12.0 180,780,000 0 0 200,902,000 0 8,000,000 6,000,000 7,000,000 0 402,682,000 

6 
Trinh Vin Thilnl Vi bi 

Nguyn Thj Vinh 
Ti 24 10.3 0 0 3,572,000 0 0 0 0 3,572,000 

7 TrAnTh Thu T24 4.6 0 0 1,595,000 0 377,000 0 0 0 0 1,972,000 

8 
TrAn Khic Hia/ Vi bi TrAn 

TIii Mai 
T6 24 0.2 0 0 69,000 0 69,000 

9 TrAnD(rcAn Ti24 27.4 780,818,000 0 0 0 780,818,000 

10 
TrAnDücNghTalVibi 

Pham Th Tuyt Lam 
T24 25.1 715,275,000 0 0 715,275,000 

11 TrAn SOc Ding T 24 23.6 672,529,000 0 0 672,529,000 

12 
TranDucNghia/Viba 

Pham Thj Tuyt Lam 
T24 23.0 655,431000 0 0 655,431,000 

13 
NgôVanD0ng/VibiL 
Thj Lan Anh 

TO 24 96.2 2,647,371,000 830,710,000 0 8,000,000 7,000,000 3,493,081,000 

14 IrAn Huy ChiAn T6 24 23.3 663,980,000 0 0 663,980,000 

15 
Nguyn VAn Chanhl Vi bà 

Trin Thi Thu 
T6 24 164.8 4,696,306,000 l,200,592,000 0 8,000,000 7,000,000 4,200,000 5,916,098,000 

B 
Cic h gin dinh dt nOng 

nghip (1+11): 
912.1 91,210,000 0 0 0 13,508,000 0 0 0 0 99,000,000 273,630,000 477,348,000 

I TA nhin din sA 24 478.5 47,850,000 0 0 0 5,424,000 0 0 0 0 36,000,000 143,550,000 232,824,000 

I TrAnQu6cKhoa T624 51.2 5,120,000 0 15,360,000 20,480,000 

2 TrAn Thj Lien T 6  24 119.7 11,970,000 1,556,000 4,500,000 35,910,000 53,936,000 

3 Trin Dinh Thuy TA 24 10.0 1,000,000 0 31,500,000 3,000,000 35,500.000 

4 TrAnVinDoan TA24 101.7 I0,170,000 1.322,000 0 30,510,000 42,002,000 

5 TrAn Thj Mu To 24 98.8 9,880,000 1,284,000 0 29,640,000 40,804,000 

6 TrinDoAnChinh TA24 97.1 9,710,000 1,262,000 0 29,130,000 40,102,000 
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S1'T *19 vO tOn chti h 
Dia chi 
th05 
dt 

Din tIch 
thu h61 
(m2) 

Kinh phi bi thu*ng, b trq 
Dt dai Ti sOn trOn dt COc chinh sich h trQr 

T6ng cong B6i thu*ng v6 
dt 

Dt Vu*n 
(CLN) 

VtrQt Ip 
Cong trinh, 

VKT 

COy tr6ng, 
vtnuOi 
(NTFS) 

Dichuyén lhuOnhi 
Khen 

thrO'ng 
SOn xut 

kinh doanh 
On djnh dOS 

ang 
Chuyn 1j 

ngh& nghip 

11 16 nhOn dOn s6 25 433.6 43,360,000 0 0 0 8,084,000 0 0 0 0 63,000,000 130,080,000 244,524,000 

7 Trn Tlii HO T6 25 69.4 6.940,000 3,886,000 49,500,000 20,820,000 81,146,000 

8 IrAn Th HO 1625 178.6 17,860,000 0 0 53,580,000 71,440,000 

Tran Thi Qu6 (dâ ch8t) Con 
tral TrAn VU Nhung 

T6 25 47.8 4,780,000 2,407,000 13,500,000 14,340,000 35,027000 

10 
IrAn Th; Qu6 (dà chAt) Con 
trai TrAn VU Nhung T6 25 137.8 13,780,000 1,791,000 0 41,340,000 56,911,000 

C DAt UBND phu*ng quOn I 0 0 0 39,286,000 1,680,000 0 0 0 0 0 0 40,966,000 

Tap thA nhOn dan t6 24 
phthng Lc Vtring TA 24 39,286,000 39,286,000 

2 TrAn Thj Nhung TA 24 1,680,000 1,680,000 

I) 
Chi phi tA chfrc th,ic hin: 
(A+B+C)*2% 294,254,000 

E TAng cong (A+B+C+D): 1,375.0 11,916,749,000 0 5,236,000 2,341,334,000 20,559,000 24,000,000 6,000,000 22,000,000 4,200,000 99,000,000 273,630,000 15,006,962,000 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

UBND THANH PHO NAM DJNH 
HO! BONG BTHT & TOC GPMB 

Dir an: Xây drng dirông gom Quc 1 10 
(d03n tfr du*ng trijc Lôc Virong dn dir&ng 

Phü Nghia), thành ph Nam Bjnh. 

S&41Zf /TTr-HD GPMB 

TP. Nam Djnh, ngày 1A tháng 11 nám 2022 

T TRIM! 
V/v Phê duyt phirong an kinh phi bi thu*ng, h trçr tái dnh cir GPMIB dir 

r A - A 4C an: Xay dijng throng gom Quoc 19 10 (doin tir throng tryc Lçc Virong den 
throng Phil Nghia), thành p Nam Djnh (Lan 1 - Dot 3). 

KInh gui: - UBND thành ph Nam Djnh; 
- Phông Tài nguyen môi tnrng Thành ph& 

Can cü Lut dt dai 2013 duvc quôc hi thông qua ñgày 29/11/2013; 

Can cü Nghj djnh 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Luât dat dai 2013; 

Can cü Nghj djnh s 47/20141ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü v bi 
thu?yng, ho trq và tái djnh cu khi Nhà nuóc thu hôi dat; 

Can cü Thông tu s 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B tài nguyen và 
môi tru&ng quy djnh ye ho sa giao dat, cho thuê dat, chuyên miic dIch sir ding 
dat, thu hôi dat; 

Can cü Thông tu si 37/TT-BTNMT ngày 30/6/20 14 cüa B tài nguyen và 
môi trithng quy djnh chi tiêt ye bôi thuông, ho trçY, tái djnh cu khi Nhà rnróc thu 
hôi dat; 

Can cir Thông tu 36/2014/TT-BTNMT cüa Bô Tài nguyen và Môi trii&ng 
ye viêc quy djnh chi tiêt phrnmg pháp djnh giá dat, xây dirng, diêu chinh bang giá 
dat, djnh giá dat cii the và lit van xác djnh giá dat; 

Can cü Thông lit s 74/201 5/TT-BTC ngày 15/5/2015 cüa Bô Tài chInh 
Quy djnh vic huóng dan vic 1p d1r toán, sü digig và thanh quyêt toán kinh phi 
to chüc thirc hin bOi thu?mg, ho trçl, tái djnh CU khi Nhà flhlóC thu hi dt; 

Can cü Thông lit s 33/201711T-BTNMT ngày 29/9/2017 cüa Bô Tài nguyen 
và Môi trumg quy dnh chi tiêt Nghjdjnh so 01/20171N1D-CP ngày 06/01/2017 cüa 
Chmnh phü sua dôi, bô sung mt so diêu Ngh djith quy djnh Chi tiêt thi hành Luât dt 
dai và süa dôi, bô sung mt so diêu cüa CáC Thông lit hixó'ng dãii thi hanh Luât dt 
dai; 

Can c'cr Van ban hqp nht 05/VBFIN-BTNMT ngày 07/8/2020 cüa B Tài 
nguyen và Môi tnth'ngHçTp nhât Ngh. djnh quy djnh ye bôi thixOng, h trçi tái djnh 
cu khi Nhà nu&C thu hôi dat; 



Cn cir Vn bàn si 08/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 cüa B Tài nguyen 
và Môi tnrbng hçp nhât Thông tt.r quy djnh ye ho si giao dat, cho thuê dat, chuyén 
m1ic dIch sir diing dat, thu hôi dat; 

Can cü Quyt djnh s 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cüa UBND tinh 
Nam-Djnh ye vic üyquyên cho UBND cap huyn quyêt djnh thu hôi dat; 

Can cu Quyt djnh s 2301/QD-TJBND ngày 16/9/2020cüa UBND tinh 
Nam Dinh ye vic phê duyt Du an: Xây drng &r&ng om Quôc l 10 (do?n lit 
du?ng triic Lc Virçmg den dithng Phü Nghia), thành phô Nam Djnh; 

Can cü Quyt djnh s 46/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa UBND 
Tinh ye vic ban hành quy djnh bang giá dat trén dja bàn tinh Nam Djnh áp dicing 
lit ngày 0 1/01/2020 den 31/12/2024; 

Can cü Quyt djnh s 1 7/2020/QD-UBND ngày 02/6/2020 cüa UBND 
Tinh ye vic süa dôi bô sung mt so diêu cüa quy djnh bang giá dat trén dja bàn 
tinh Nam Djnh áp diirig lit ngày 0 1/01/2020 den 31/12/2024; 

Can cit Quyt djnh s 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic ban hành quy djnh ciii the mt sO ni dung ye bôi thu&ng, ho 
tro và tái dinh cu khi Nhà nuitc thu hOi dat trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can cit Quyt djnh sé 62/2021/QD-UBND ngày 21/12/2021 cüa UBND 
tinh Nam Djnh ye vic ban hành quy djnh ye bôi th.r?mg, hO trq thit hai  ye nhà, 
cong trInh xây drng khác gán lien vri dat khi Nhà rnthc thu hôi dat trên dja bàn 
tinh Nam Djnh; 

Can cit Quyt djnh s 06/2022/QD-UBNT) ngày 22/4/2022 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ban hành quy djnh dcm giá bôi thu&ng, ho trçr cay trông, 4t nuôi là 
nuôi trông thüy san phiic vi cOng tác GPMB trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can cit Quyt djnh s 09/2022/QD-UBND ngày 26/4/2022 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ban hành Quy djnh ye din tIch tôi thieu dixçic phép tách thira các loai 
dat trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can ci: Quyt djnh-  s 11/2022/QD-UBND ngày28/4/2022 cüa UBND 
Tinh ye vic bãi bO, sira dOi, bô sung mt so diêu cüa quy djnh c1i the mt so ni 
dung ye bôi thi.r&ng, ho trçi và tái djnh c.r khi Nhà nithc thu hOi dat trên dja bàn 
tinh Nam Djnh ban hành kern theo Quyêt djnh so 43/2021/QD-UBND ngày 
30/9/202 1 cüä UBND Tinh; 

Càn cit Quyt djnh sM394/QD-UBND ngày04/8/2022 cüa UBNID tinh 
Nam Dinh ye yjéc phe duyt giá dat ci the phiic vi1 bôi thu&ng, ho trq GPMB và 
tái dnh Cu thirc hin dir an: Xay drng di.rnggom Quôc l 10 (don hr du&ng triic 
Lc Vi.rçrng den dung Phi'i Nghia), thành phô Nam Djnh (Dqt 3); 

Can cit Van bàn s 633/UBND-VP5 ngày 12/8/2022 cüa UBND Tinh v h 
trçi khác trong cong tác GPMB dr an Xây dirng duông gorn Quôc l 10 (don lit 
duèng triic Lc Vuçing den dthng Phü Nghia) thuc các phuitng: Lc Vung, 
thông Nhât, Lc H, thành phô Narn Djnh (Dçit 3); 

Can cit Quyt djnh s 394/QD-UBND ngày 02/02/2021 cüa UBND Thành 
phO Nam Dinh y  vic thành 1p Hi dông bôi thithng, ho trq và tái djnh cu 
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GPMB Dir an: Xây dijng dithng gom Quc 1 10 (don tr ththng trçic Ltc Vrqng 
den dmg Phü NghTa), thãnh phô Nam Djnh; 

Can cir Quyt djnh s 1547/QD-UBND ngày 28/4/2021 và Quy& djnh s 
7574/QD-UBND ngày 01/9/2021 cüa UBND thành phô Nam Djnh ye vic kiin 
toàn Hti dông bôi thu?mg h trçi và TDC GNv1iB dé thirc hin mt so dr an dang 
triên khai trén dja bàn thành phô Nam Djnh; 

Can cü Biên bàn hçp Hi ding GPMB ngày 18/8/2022; 

Can c1r Van bàn s 101/TD-QLDT ngày 19/10/2022 cüa phông Quãn 1 do 
thj Thành phô; Van bàn so 1250/KQTD-TCKH ngày 04/10/2022 cUa phông Tài 
chInh ké hoch Thành phô ye ket qua thãm djnh phng an bôi tlur&ng, ho tr và 
tái djnh Cu GPMB lan 1, dqt 3 dir an: Xây dirng du?mg gom Quôc 1 10 (don tr 
du&ng trijc Lc Vixçing den dithng Phü Nghia), thành phô Nam Djnh; 

, , 
Can cü Biên bàn xác djnh din tIch dat dai, kiêm dêm tâi san v3t kiên tr(ic, 

cay trông 4t nuôi trên dat thu hôi dê lam ca sâ l.p phucing an bôi thu?mg, ho trçl 
và tái djnh Cu GPMB khi Nhà nithc thu hOi dat cUa các h gia dInh, cá nhân. 

Hi dông bôi thu?mg, ho trçi và tái djnh Cu GPMB Thành phô báo cáo 
UBND Thành phô và Phông Tài nguyen Môi trir&ng Thành phô, c1i the nhu sau: 

Ngày 11/10/2022, Hi ding bM thu&ng, h trçi và tái djnh cu GPMB Thành 
phô dã có T?i trInh so 390/TTr-Hf) GPMB ngày 11/10/2022 dê nghj phOng Tài 
nguyen và môi trithng Thãnh phô; phông Tài chInh kê hoch Thành phô; phông 
Quãn l do thj Thành phô thãm djnh trinh UBND Thành phô phê duyt phucmg 
an di,r toán, kinh phi bôi thithng, ho trçl và tái djnh cu GPMB lan 1, dçrt 3 dir an: 
Xây dimg du&ng gom Quôc 1 10 (do?n tir dung tri1c Lc Vuqng den du&ng Phü 
Nghia), thành phô Nam Djnh dOi vâi 26 h gia dinh, cá nhân có dat bj thu hôi và 
tài san tren dat cong do IJBND phtr&ng Lc Vuqng quân l. 

Hin nay, phông Quãn l do thj Thành ph& phông Tài chInh K hoach 
Thành phô dã có ket qua thâm djnh phê duyt phuang an dir toán, kinh phi bôi 
thithng, ho trçr và tái djnh cu GPMB dôi v&i 26 h gia dInh, cá nhân và tài san 
trén dat cong do UBND phu&ng Lc Vuqng quãn 1Tuy nhiên, sau khi rà soát 
ho sa, mt bang, bàn do thu hOi dat thI cóh gia dlnhông Vu Van Chuing thuc 
to dan phô so 16, phuing Lc Vuqng (TO dan phO sO 24 cü) dã chuyên nhucmg 
cho h gia dInh ông Nguyen Van Chanh yà bà Trân Thj Thu (Co xác nhn cüa 
Chi nhánh Van phông dang kI dat dai Thành phO ngày 21/10/2021). 

Theo quy djnh tai  Khoân 6; Diu 19, Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 
15/5/2014 cña Chmnh phü thI ho sa chuyen nhung trén chua dñ dieu kin cap 
giây chfrng nhn quyen sr diing dat, quyen s& hu nhà & và tài san khác gàn lien 
vol dat (Xác nhn chuyen nhuqng sau khi UBND Thnh phô dã ban hành Thông 
báo sO 31 0/TB-UBND ye vic thu hOi dat dê thc hin giái phóng mt bang dr an 
xây dijng du&ng gom QuOc l 10 (Don tir dung tric Lc Vuqng den du&ng Phü 
NghTa), thành phO Nam Djnh). 

D d bão tin d thçrc hin dr an, Hi dng bi thi.r&ng, h trçi. va tái 
djnh Cu GPMB Thành phô d ngb phông Tài nguyen và môi tnr&ng Thành phô 
can th Van bàn so 101/TD-QLDT ngày 19/10/2022 cña phông Quán l do thj 
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Thành ph; Van bàn s 1250/KQTD-TCKH ngây 04/10/2022 cüa phông Tài 
chInh ké hooch Thành phô xem xét, thãm djnh trmnh UBND Thành hô ban hành 
Quyêt djnh thu hôi dat và phê duyt phumg an, dir toan, kinh phi bôi thtr&ng, ho 
trçl và tái djnh ci.r GPMB dôi viii 25 h gia dInh, cá nhân và tài san trén dat cong 
do UBND phithng L)c Vuqng quàn 1, cii the nhu sau: 

A. Kinh phi bi thirong, h trçrGPMB: 
1. Tong kinh phi boi thiro'ng, ho trq va to ch,rc thyc hiçn GPMB: 

15.006.962.000 ding. 
(Mw&i lam tj' khóng tram linh sáu triu chin tram sáu nno1 hai nghIn dóng) 

Baogm: 
TT Ni dung Giá trj (ding) 
I Kinh phI bi thiro'n, h trq: 14.712.708.000 
- Bôi thithng, h trçl ye dat: 11.916.749.000 
-. H trçr vtxçit lip: 5.236.000 
- Côngtrinh,VKT: 2.341.334.000 
- Cay trng, hoa màu, vt nuôi, NTTS...: 20.559.000 
- Các chInh sách h trq: 

• + H trçl di chuyn: 24.000.000 
+ H tro thuê nhà: 6.000.000 
+ H trq san xuât kinh doanh: 4.200.000 
+ H trci chInh sách xã hôi: 0.0 
+ Khen ththng bàn giao m.t b.ng: 22.000.000 
+ H trçr on djnh d&i sOng: 99.000.000 
+ H trçi chuyn di ngh nghip to vic 1am: 273.630.000 
II Kinh phi to chfrc thirc hiên: 294.254.000 
III Tong kinh phi bi thtrô'ng, ho trçi (1+11): 15.006.962.000 

(Co dt toán kinh phi chi tiêt kern theo) 
* Dôi vci h gia dInh ông Vu Van Chrnmg thuc to dan phô sO 16, phixng 

Lc• Vuqng (T& dãnph s& 24 cU): Hi dng. bi thithng, h trq và tái djnh Cu 
GPMB Thành pM sê hoàn thin bàn d, M si thu Mi dt trInh duyt theo quy 
djnh vào dçrt sau. 

H. Nguôn kinh phi dê thirc hin GPMB: 
Ngân sách thành phi; nguM thu tin sü dicing d.t ti các khu do thj, tái djnh 

Cu trên dja bàn thành phô Nam Djnh do UBNT) Thành phô Nam Djnh1àm chü 
dâu tu và các nguOn vOn hçip pháp khác. 

B. Tái djnh cu: 

1. Danh sách các h dii diu kiñ thrçrc giao tái dnh cu: 

STT HQ vi ten chü sfr dipig dt 

Vj tn BD DT sfr 
dung 
(rn2) 

DT dã 
thu hM 

(m2) 

DT thu 
hi 
(m2) 

DT 
con lal 

(m2) 

Ghi 
chci T& Thfra 

1 Ngo Van DUng/vàbà L 
Thj Lan 27 81 122,4 3,2 96,2 23,0 
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* Ghi ch(i: Nu các hO gia dInh Ca nhân trén có nguyen vQng mua dt tai 
djnh cu phài lam &m dircic UBNID phumg, Chi nhánh van phông dáng kI dat dai 
Thành phô xác nhn không con chô a nào khac trên dja bàn phu&ng ni có dat bj 
thu hôi thI môi hO gia dInh duçc giao 01 thira dat tái djnh Cu. 

2. Vj trI giao tái d!nh  cir: 
Khu tái djnh cu dat djch vi Lc Vircmg — Phiz&ng LOc  Vuqng. Cii the nhu 

sau: 
- Vj tn 1 duang Trãn Minh Tong (do?n tir dithng LOc  Vuçing den du&ng 

Trân Thj Dung có mt cat dii?mg 5m+10,5m+5m): 
- Vj tn 1 dithng Trãn Du Tong (don tr du&ng LOc  Vuqng den dix0ng 

Trân Khàc Chung có mt cat dixang 4m+8m+4m): 
3. Giá thu tin sfr dyng dt tái dlnh  cir: 
Theo Quyet djnh so 1394/QD-UBND ngày 04/8/2022 ye vic phê duyt giá 

dat c1i the phiic viii bôi thuOng, h trçl và tái djnh cu thrc hin dir an: Xây dirng 
du?ng gom Quôc l 10 (don ttr duang tWc LOc Vixçmg den du&ng Phü NghTa), 
th?rnh  phô Nam Djnh (Dç't3). Cu the nhu sau: 

* - Vj ti-I 1 du?ng Trân Minh Tong: Doin ti'r dixmg LOc  Vuqng den du&ng 
Trân Thj Dung (Mit cat dithng 5m+10,5m+5m): 29.609.000 dIm2. 

- Vj ti-i 1 duang Trân Du Tong: Do2ln tü di.r0ng Lic Vuçmg den dix&ng 
Trân Khäc Chung (Mat cat duang 4m+8m+m44): 25.028.000 d/m2. 

H0i dông bOi thu?mg, h trçi và tái djnh Cu GPMB thành phô dê nghj phOng 
Tài nguyen Môi tnr?mg Thành phô thâm djnh, trInh UBND thành phô Nam Djnh 
phê duyt./ 

No'inhmn: 
- UBND Thành ph& 
- Phông TC KH TP; 
- Phông TN&MT TP; 
- Phông QLDT; 
- Luu VT, HS GPMB. 

TM. HO! BONG BTHT&TBC GPMB TP 
PHO CHU TICH HQI BONG 

GB. BAN QU L' DA BTXD TP 



IJBND TIIANH P110 NAM DINI! CONG IIOA xA HQI CHU NGiIIA VIT NAM 

HQI HONG BOI THU'ONG, itO TRt vA  TDC GPMB Dc lap  - T do - Hnh phüc 

BANG TONG HVP  KINH PHI BOI TH IR1NG, HO TR GPMB 
DV' AN: XAY DUNG  DU'ONG COM QUOC LQ 10 (DON TV' DU'ONG TRUC LOC VU'(8NG DEN D1RNG PHIJ NGHIA), 

THANIJ P116 NAM DjNI1 (LAN 1, DQT 3) 

('f!:eo KJt qua thdn, djnh s 101/TD-QLDT i:gày 19/10/2022 cáo phhng Qua,i 1j5 do thj Than!, phoA  và KIt quO ihIrn djnh sd 1250/KQTD-TCKH ,,gOy 04/11/2022 cáo pliOng Ta! chin!, kl !zosch Thành p/id) 

STT Hq vA tIn chO h 
Oja clii 

thiha 
Ot 

I)in tIch 
thu hi 
(m2) 

Kinh phi b11 thu*ng, h trq. 

Dt diii 181 sIn trên tht CIc chinh sIch h try' 

Tong cQng BOith irlrng ye DOt Vithn 
(CLN) 

Vuqt Il) 
Chng trInh, 

VKT 

Cay trng, 
vt nuoi 
(NTTS) 

Di chuyn ThuI nba 
Klien 

thuI'ng 
SIn xut 

kinh doanh 
On djnh din 

sOng 
Chuyn di 
ngh ngliip 

A CIc h gua dink dOt ii 462,9 11.825.539.000 0 5.236.000 2.302.048.000 5.371.000 24.000.000 6.000.000 22.000.000 4.200.000 0 0 14.194.39'tIO 

I TO nhIn tlIn sO 24 462,9 11.825.539.000 0 5.236.000 2.302.048.000 5.371.000 24.000.000 6.000.000 22.000.000 4.200.000 0 . 0 14.194.394. II 

Trn TrOng Chin/ Va bh 
TrOn Thi Bfnh 

TO 24 19,0 286.235.000 0 0 36.726.000 3.694.000 0 0 0 0 326.655.001 

2 
VdChiNinhIVàbIPhm 
Thj M9 HAng 

T624 2,9 43.689.000 0 0 20.481.000 0 0 0 0 0 64.170.000 

TrAn Trcng LiIm/ Va bà TrOn 
Thj Lien 

'1024 1,6 47.746.000 0 0 1.425.000 1.300.000 0 0 0 0 50.471.000 

4 
TrOnQu6cHoIn/VIbà 
Nguyn Thj Mai 

T024 28,9 435.379.000 0 0 11.212.000 0 0 0 1.000.000 0 447.591.000 

Trnh VIn TrIng/ VI hI 1.3 
Thj Hiên 

To 24 12,0 180.780.000 0 0 200.902.000 0 8.000.000 6.000.000 7.000.000 0 402.682.000 

6 
Tninh VIn Thin/ Va bà 
Nguyn Thj Vinh 

TO 24 10,3 0 0 3.572.000 0 0 0 0 3.572.000 

7 TrOn Thj Thu TO 24 4,6 0 0 1.595.000 0 377.000 0 0 0 0 1.972.000 

8 
IrOn KhIc l-1iu/ Va bà TrAn 
Thj Mai 

TO 24 0,2 0 0 69.000 0 69.000 

9 TrAn Dnc An TO 24 27,4 780.8 18.000 0 0 0 780.818.000 

10 
TrOn Dác Nghla/ Va bà Ph8m 
ThjTuyOtLlm 

TO 24 25,1 715.275.000 0 0 715.275.000 

II TrAn DOc DOng TO 24 23,6 672.529.000 0 0 672.529.000 

12 
TrOn Dác Nghua/ VI bI Pham 
Thj TuyOt LIm 

TO 24 23,0 655.43 1.000 0 0 655.431.000 

13 
Ngô VIn DOng/ Va bà Ly Thi 
Lan Anh 

To 24 96,2 2.647.371.000 830.710.000 0 8.000.000 7.000.000 3.493.081.000 

14 TrOn Huy Chin TO 24 23,3 663.980.000 0 0 663.980,000 

Nguyn V8n Chanhl VI bà 
TrOn Th Thu 

To 24 164,8 4.696.306.000 1.200.592.000 0 8.000.000 7.000.000 4.200.000 5.916.098.000 

B 
CiSc h gua dlnh dOt nong 
nghlp (1+11): 

912,1 91.210.000 0 0 0 13.508.000 0 0 0 0 99.000.000 273.630.000 477.348.000 

I TO nhfin dIn s0 24 478,5 47.850.000 0 0 0 5.424.000 0 0 0 0 36.000.000 143.550.000 232.824.000 

I TrOn Qu6c Khoa TO 24 51,2 5.120.000 0 15.360.000 20.480.000 

2 TrAn Th Lien TO 24 119,7 11.970.000 1.556.000 4.500.000 35.9 10.000 53.936.000 

3 TrAnDlnhThuy T024 10,0 1.000.000 0 31.500.000 3.000.000 35.500.000 



NGUO! L4kP BIEU 

Tran bOng LAm 

NGUTh KIEM TRA 

Mal HAng Vit 

TP. Narn Djnli, ngày tháng nã,n 2022 
TM. 1101 DONG nOi THUONG, hO TRQ GPMB THANH P116 

jCH HO! DONG 
DAUT1fXAYDI,JNGTP NG1R11 soAT 

STT 1!ç và ten chO hQ 
Dia chi 
thfra 

4t 

Din tIch 
thu h61 
(m2) 

Kinh phi b6i thuirng, h tr 
Dt cmi TàI ln trên dt Các chinh sách h trq 

T6ng cong Bi thu'&ng v 
dit 

Dt Vithn 
(CLN) 

Vu1t 1p 
Cong trInh, 

VKT 

Cay tr6ng, 
vt nuôi 
(NTIS) 

Di chuyn Thuê nhà 
Khen 

thu&ng 
SIn xut 

klnh doanhi 
Oil djnh d&i 

s6ng 
Chuyn cm6I 
ngh nghip 

4 Tdin VIn Doan T6 24 101,7 10.170.000 1.322.000 0 30.510.000 42.002.000 

5 Trn Thj Mu 1624 98,8 9.880.000 1.284.000 0 29.640.000 40.804.000 

6 TrAnDolnChInh 1624 97,1 9.710.000 1.262.000 0 29.130.000 40.102.000 

H T6 nhln dIn s6 25 433,6 43.360.000 0 0 0 8.084.000 0 0 0 0 63.000.000 130.080.000 244.524.000 

7 Trn Th Ha T6 25 69,4 6.940.000 3.886.000 49.500.000 20.820.000 8 I .146.000 

8 TrnTh;Hà 1625 178,6 17.860.000 0 0 53.580.000 71.440.000 
TrAn Thi Qu (dl chat) Con 
trai TrAn VO Nhung 

T6 25 47,8 4.780.000 2.407.000 13.500.000 4.340.000 35.027.000 

10 
TrAn Thi Qu (dl chét) Con 
trai TrAn VII Nhung T6 25 137,8 13.780.000 1.791.000 0 41.340.000 56.911.000 

C DAt UBND phtr&ng quIn I 0 0 0 39.286.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 40.966.000 

Tp the nhIn dIn t6 24 
phithng LOc Vuong 

T6 24 39.286.000 

2 IrAn Thi Nhung 1624 1.680.000 

Chi phi tA chOc th,jc hin: 
(A+B+C)*2% 

A'JTU 
94J14.i 

E TAng cng(A+B+C+D): 1.375,0 11.916.749.000 0 5.236.000 2.341.334.000 20.559.000 24.000.000 6.000.000 22.000.000 4.200.000 99.000.000 273,630.000 
;-cffl 
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UBND THANH PHO NAM DfNB 
HO! BONG BTHT & TBC GPMB 

Dir an: Xây dyng thrô'ng gom Quc 1 10 
(don tfr thrô'ng tric Lc VffQng dn duô'ng 

Phü Nghia), thành phô Nam Dpih. 

So 9() /TTr-HD GPMB 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

TP. Nain Djnh, ngày),,( tháng 10 náni 2022 

T TRINH 
V/v Phê duyt phirong an kinh phI bôi thtrô'ng, h trçr tái djnh cir GPMB du' 
an: Xây diyng dtrô'ng gom Quôc 1 10 (don tir dtrrng trIic Lc Vtrqng den 

thrô'ng Phñ Nghia), thành phô Nam Bjnh (Lan 1 - Bçrt 3). 

KInh gui: - UBND thành ph Nam Djnh; 
- Phông Tài nguyen rnoi tnr?mg Thành phô; 
- Phông Tài chInh kê hoch Thành phô; 
- Phông Quãn 1 do thj Thành phô. 

Can cir Lut dat dai 2013 duçic qu& hi thông qua ngày 29/11/2013; 
Can dr Ngh dnh 43/20141ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy dnh 

chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât dat dai 2013; 
Can cir Nghj djnh so 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü ye bôi 

thuô'ng, h trçi và tái djnh cu khi Nba nuOc thu hôi dat; 
Can cü Thông tu so 30/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa Bô tài nguyen và 

môi truè'ng quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên miic dIch sir diing 
dat, thu hôi dat; 

CAn c1r Thông tu s 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B tài nguyen và 
mOi truYng quy djnh chi tiêt ye bOi this&ng, ho trcl, tái djnh Cu khi Nba rnró'c thu 
hôi dat; 

CAn cr Thông tu 36/2014/TT-BTNMT cüa B Tài nguyen và Môi truè'ng 
ye vic quy djnh chi tiêt phuo'ng pháp djnh giá dat, xây drng, diêu chinh bAng giA 
dat, dnh giA dat the và tu van xAc djnh giá dat; 

Can cü Thông tu so 74/2015/TT-BTC ngAy 15/5/2015 cüa B TAi chInh 
Quy djnb vic huâng dn vic 1.p dir toán, si:r diing và thanh quyêttoAn kinh phi 
to chüc thirc hin bOi thu'&ng, ho try', tái djnh cu khi Nba nmc thu hôi dat; 

CAn cü Thông tu so 33/2017/TT-BTNMT ngAy 29/9/20 17 cüa B Tài nguyen 
và Môi tri.rng quy djnh chi tiêt Nghj djnh so 01/201 7/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa 
ChInh phü sua dôi, bO sung mt sO diêu Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut dat 
dai và sua dôi, bô sung mt so diêu cüa các Thông tu huó'ng dn thi hành Luât dat 
dai; 

Can cr VAn bAn hçp nht 05/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 cüa B Tài 
nguyen và Môi tnrng Hqp nhât Nghj djnh quy djnh ye bOi thixông, ho try' tái djnh 
cu khi Nhà nuó'c thu hôi dat; 

CAn cü Van bàn so 08/VBW-BTNMT ngày 07/8/2020 cüa B Tài nguyen 
và Môi truô'ng hy'p nhât Thông tu' quy dijnh ye ho sci giao dat, cho thuê dat, chuyên 
mic dIch su ding dat, thu hOi dat; 
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Can cr Quyt djnh so 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/20 14 cüa UBND tinh 
Narn Djnh ye vic üy quyên cho UBND cap huyn quyêt djnh thuhM dt; 

Can cir Quyêt djnh so 230 1/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tin1 
Nam Djnh ye vic phé duyt Dir an: Xây drng di.rô'ng gom Quc 1 10 (don tir 
du6ng tric Lc Vuçrng den duông Phü NghTa), thành phô Nam Djnh; 

Can Cu Quyêt dnh so 46/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa UBND 
Tinh ye vic ban hành quy djnh bang giá dat trên da bàn tinh Narn Djnh áp dçing 
tr ngày 0 1/01/2020 den 3 1/12/2024; 

Can cü Quyêt djnh so 1 7/2020/QD-UBND ngày 02/6/2020 cüa UBND 
Tinh ye vic süa dôi bô sung mt so diêu cüa quy djnh bang giá dt trên dja bàn 
tinhNam Djnh áp ditngthngày 01/01/2020 den 31/12/2024; 

Can cü Quyêt djnh so 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/202 1 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic ban hânh quy djnh cii the mt so ni dung ye bôi thumg, h 
trg và tái djnh cu khi Nhà nithc thu hôi dat trên dja bàn tinh Nam Dinh; 

Can cu Quyêt djnh so 62/2021/QD-UBND ngày 21/12/2021 cüa UBNID 
tinh Nam Djnh ye vic ban hành quy djnh ye bôi thuông, h tr thit hai ye nhà, 
cong trmnh xây dimg khác gän lien vó'i dat khi Nba nuâc thu hôi dat trên dja bàn 
tinh Nam Dinh; 

Can ci Quyêt djnh so 06/2022/QD-UBNID ngày 22/4/2022 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ban hành quy djnh dan giá bôi thithng, ho trçi cay trông, vat nuôi là 
nuOi trông thñy san phic vi cong tác GPMB trên da bàn tinh Nam Dnh; 

Can cir Quyêt dnh so 09/2022/QD-UBND ngày 26/4/2022 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ban hành Quy djnh ye din tIch tôi thiêu ducic phép tách thüa các loi 
dat trên dja bàn tinhNam Dnh; 

Can ci Quyet djnE. so  i 1/2022/QD-UBND ngày 28/4/2022 cüa UBND 
Tinh ye vic bãi bO, sua dôi, bô sung mt so dieu cüa quy djnh cii the môt so nôi 
dung ye bOi thuO'ng, ho trç và tái djnh cu khi Nhà nuôc thu hôi dat trén dja bàn 
tinh Nam Djnh ban hành kern theo Quyêt djnh so 43/2021/QD-UBND ngày 
30/9/202 1 cüa UBND Tinh; 

Can cü Quyêt djnh sô1394/QD-UBND ngày04/8/2022 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic phê duyt giá dat ciii the phiic vii bOi thuèng, ho trc GPMIB và 
tái djnh cLr thirc hin dçr an: Xây dimg duè'ng gorn Quôc 1 10 (do?n tü duô'ng triic 
Lc Vuqng den duè'ng Phü Nghia), thành phô Narn Dinh (Dgt 3); 

Can cu Van bàn so 633/IJBND-VP5 ngày 12/8/2022 cüa UBND Tinh ye h 
trçi khác trong cong tác GPMB dir an Xây dimg duèng gorn Quôc 1 10 (don tii 
duè'ng triic Lc Vuçrng den dithng Phü Nghi'a) thuc các phuông: Lc Vuçmg, 
thng Nht, Lc H, thành phô Nam Dinh (Dat 3); 

Can cu Quyêt djnh so 394/QD-UBND ngay 02/02/2021 cüa UBND Thành 
phô Nam Djnh ye vic thành 1p Hi dông bôi thithng, ho trV yà tai djnh cu 
GPMB Dr an: Xây dimg durng gom Quôc 1 10 (doan tü duè'ng tnic Lc Vuçmg 
dn du&ig Phü NghTa), thành phô Nam Djnh; 

CAn cu Quyet dnh so 1547/QD-UBND ngày 28/4/2021 và Quyet djnh so 
7574/QD-UBND ngày 01/9/2021 cüa UBNID thAnh phô Narn Djnh ye vic kin 
toàn Hi dng bôi thuing ho trci yà TDC GPMB dê thçrc hin mt so dir an dang 
tin khai trên dja bàn thành phO Nam Djnh; 

CAn cu Bien bàn hçp Hi dOng GPMB ngày 18/8/2022; 
CAn cu Bién ban xác djnh din tIch dat dai, hem dem tài san vat hen 
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tthc, cay trng vt nuôi trên dt thu hi d lam cos& 1p phuo'ng an bM thuàng, 
h trçi và tái djnh Cu GPMB khi Nhà nuó'c thu hôi dat cüa các h gia dInh, Ca 

nhân. 
Hi dông bôi thuông, ho trçY và tái djnh cu GPMB Thành phô dê nghj: 

Phông Tài nguyen Môi tnrông, phông Tài chInE kê hoch, phông Quân 1 do thj 
Thành phô thâm dnh trinh UBND thàrth phô Narn Drih phê duyt phi.rang an, dir 
toán chi tiét kinh phi bOi thuèng, ho trçl và tái dinh cu GPMB dir an: Xây dung 
duèng gom Quôc 1 10 (don tr du?mg trçtc Lc Vucrng den durng Phü Nghia), 
thành phô Nam Djnh (Lan 1 - Dcit 3), cii the nhu sau: 

A. Kinh phi bôi thirrng, h trçr GPMB: 

1. Tong kinh phi bôi thtrrng, ho trçr và to chfrc thirc hin GPMB: 
20.579.173.000 dông. 

(Hi-n' n-iirrri i-i) n,5m fr?ini h,-v mu-rn rhin triuj ,rn51 fr?m hry mtrn'i 1,n na/un fncr) 

TT Ni dung Giá trj (dng) 
I Kinh phi bi thu*ng, h trçr: 20.175.660.000i 
- Bôi thiRmg, ho trçi ye dat: 14.924.661.00 
- H trg vuçrt lap: 5.23 6.000 
- Cong trInh, VKT: 4.770.190.000 
- Cay trng, hoa màu, vt nuôi, NTTS...: 22.743.000 
- Các chInh sách h tra: 
+ H tr? di chuyên: 32.000.000 
+ Ho tro thuê nhà: 6.000.000 
+ H tra san xuât kinh doanh: 4.200.000 
+ H trçl chInh sách xã hi: 0.0 
+ Khen thu&ng bàn giao mt bang: 29.000.000 
+ H trg n djnh di sang: 108.000.000 
+ H trg chuyn dôi ngh nghip to vic 1am: 273.63 0.000 

II Kinh phi ti chfrc thrc hin: 403.513.000 

III Tng kinh phI bôi thu'rng, h trq (1+11): 20.579.173.000 
(Co dzr toán kinh phi chi tiêt kern theo,) 

II. Nguôn kinh phi dê thrc hin GPMB: 
Ngân sách thành ph ngun thu tin sir diing dt ti cac khu do thj, tái djnh 

cu trên dja bàn thành phô Nam Djnh do UBNID Thành phô Nam Djnh lam chü 
dâu tu và các nguOn vOn hçp pháp khác. 

B. Tái dinh cir: 

1. Danh sách các h dü diu kin clirqc giao tái d1nh cir: 

STT HQ và ten chü sfr diing dt 

Vi trI BD DT sfr 
diing 
(2) 

DT dã 
thu hôi 

(m2) 

DT thu 
hi 
(m2) 

DT 
con Ii 

(m2) 

Ghi 
ché To Thfra 

1 
Ngo Van DUng/va bà L 
Thj Lan 27 81 122,4 3,2 96,2 23,0 

2 
Nguyn Van Chanhlvà bà 
Trân Thj Thu 

27 48 195,8 0.0 164,8 31,0 Chéo 
méo 
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* Ghi chi: Nu các h gia dInh Ca nhân trên Co nguyen vng mua dat tái 
djnh cx phài lam don &rçic UBNDphiièiig, Chi nhánh van phOng clang kI dat dai 
Thành phô xác nhn không con chô & nào khác trén dja bàn phrOng no'i có dat bl 
thu hôi thI rnôi h gia dInh duçc giao 01 thCra dat tái dijnh Cu. 

2. V trI giao tái djnh cir: 
Khu tái dnh cu dat djch vii Lc Vuqng — Phir&ng Lc Vuqng. Cii the nhu 

sau: 
- Vj trI 1 du&ng Trân Minh Tong (don tr du&ng Lc Vuçng den di.r6ng 

Trân Thj Dung có m.t cat dtrng 5m+10,5m+5m): 
- Vj trI 1 duOng Trân Du Tong (doan tr duO'ng Ltc Vuçng den dir&ng 

Trân Khäc Chung Co m.t cat dung 4m+8m+4m): 
3. Giá thu lien sfr thing dat tái djnh cir: 
Theo Quyêt djnh so 1394/QD-UBND ngày 04/8/2022 ye vic phê duyt giá 

dt cii the ph11c vi bôi thung, ho trg và tái djnh cu thirc hin dir an: Xây drng 
diing gom Quôc l 10 (don lit dumg trijc Lc Vuçing den duO'ng Phü Nghia), 
thành phô Nam Djnh (Dcit3). Ci,i the nhu sau: 

- Vj tn 1 du?ng Trân Minh Tong: Dotn lit du?tng Lc Vuçmg den duO'ng 
Trn Thj Dung (Mat cat duO'ng 5m+10,5m+5m): 29.609.000 dIm2. 

- Vj tn 1 dithng Trân Du Tong: Doan lit thrOng Lc Vuçing den du'ông 
Trân Kbäc Chung(Mt cat duOng 4m+8m+m44): 25.028.000 d/m2. 

Hi dông bôi thuOng, ho trçi và tái djnh cu GPMB thành phô dê nghj phOng 
Tài nguyen Môi trung Thành phô, phông Tài chinh kê hotch, phông Quân 15 do 
thj Thành phô thâm djnh, trInh UBND thành phô Nam Djnh phê duyt./. 

NcinJ,n: 
- UBND Thành ph, 
- Phóng TC KR TP; 
- Phông TN&MT TP; 
- Phông QLDT; 
- Lmi VT, HS GPMB. 

TM. HO! BONG BTHT&TBC GPMB TP 
PHO CHU T!CH  HQI BONG 

GB.BAN 
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UBND THANH PHO NAM DINH  CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
PHONG QUAN Lc DO THI Dc 1p- Tr do - Hnh phñc 

    

S: 4  /TD-QLDT TP. Nam Djnh, ngayjg tháng 10 nám 2022 

, 

KET QUA THAM DH 
Phê duyt phtro'ng an kinh phi bi thtrô'ng, h trq tái ajnh cir GPMB dty an: 

Xây drng thrrnggom QuEc 1 10 (don tfr dirrng trite Lc Virçrng C1n throng 
Phu Nghia), thanh pho Nam EDnh (Lan 1 - Dqt 3). 

KInh gifi: - UBND thành ph Nam Djnh; 

- Phông Tài nguyen và Môi trixOng thành ph; 

- Ban quàn ! dr an du ttx xây dirng thành ph& 

Can cir Lut d.t dai 2013 duçic quc hi thông qua ngày 29/11/2013; 

Can cü Nghj djnh s 43/2014/ND- CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phU quy 
dijnh chi ti& thi hành mt sé diu cüa Lust D.t dai; 

Can cir Nghi dinh s 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh Phü quy 
djnh v bM thu?mg, h trçc, tái djnh cu khi Nhà nixâc thu hi dt; 

Can cu Thong tu so 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/20 14 cüa B T 
nguyen và Môi tri.rmg quy djnh chi tit v bM thu&ng, h trçl, tái djnh cu khi 
nizc thu hi dAt; 

Can cü Quyt djnh s 43/2021/QID-UBND ngày 30/9/2021 cüa UBND 
Tinh Nam Djnh v vic ban hành quy djnh ci th mt s ni dimg v bi thu?mg, 
h trg và tái djnh cu khi Nhà nuâc thu hi dAt trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can cü Quy& djnh s 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt Di,r an: Xây drng di.rrng gom Qu& 1 10 (doan tir 
drnmg triuc Lc Vuqng dn dur&ng Phü NghTa), thành ph Nam Dinh; 

Can c1r Quyt dnh sM394/QD-UBND ngày04/8/2022 cüa UBND tinh 
Nam Dnh v vic phê duyt giá dAt c%1 th phuc vu bi thuOng, h trçi GPMB và 
tái djnh cu thirc hin dr an: Xây dirng dithng gom Quc 1 10 (do.n tü duOng tnuc 
Lc Vucing dn dung Phü Nghia), thành ph Nam Djnh (Dçrt 3); 

Can cü Quy& djnh s 62/2021/QD-UBND ngày 21/12/2021 cüa UBND 
tinh Nam Djnh v vic ban hành quy djnh v bi thumg, h trçi thit hai  v nhà, 
cong trInh xây drng khác gn 1in vâi dAt khi Nba nixâc thu hi dAt trén dja bàn 
tinh Narn Djnh; 

Can cuir Van bàn s 633/UBND-VPS ngày 12/8/2022 civa UBND Tinh v h 
trçl khác trong cOng tác GPMB dr an Xây dimg du6ng gom Quc 1 10 (doan tr 
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du&ng triic Lc Vuçing dn &r&ng Phü NghTa) thuc các phu?mg: Lc Vuqng, 
th6ng Nht, Lc H, thành ph Nam Dinh (Dqt 3); 

Can cü Quyt djnh s 394/QD-UBND ngày 02/02/202 1 cüa UBND Thành 
ph Nam Djnh v vic thành 1p  Hi dng bi thuông, h trçY và tái djnh Cu 
GPMB Dir an: Xây dirng du&ng gom Quc 1 10 (doin tir du&ng triic Lc Vuçing 
dn dithng Phü NghTa), thành ph Nam Djnh; 

Can cü Quy& dlnh  s 1547/QD-UBND ngày 28/4/2021 và Quyt djnh s 
7574/QD-UBND ngày 0 1/9/2021 cüa UBND thnh ph Nam Djnh v vic kin 
toàn Hi dng bi thithng h trçi và TDC GPMB d thrc hin mt s dir an dang 
trin khai trén dja bàn thành ph Nam Djnh; 

Cn Cu Biên bàn xác djnh din tIch dt dai, kim dm tài san v.t kin trüc, 
cay trng v.t nuôi trên dt thu hi d lam co s 1p phuang an bi thi.thng, h trçi 
và tái djnh cu GPMB khi Nba nithc thu hi dt cüa các h gia dInh, cá nhân. 

Sau khi xem xét phung an, dir toán kinh phi bi thumg, h trq và tái djnh 
cii GPMB dir an: Xây dçrng du&ng gom Quc l 10 (doan tr duè'ng trjc Lc 
Vi.rcmg dn du&ng Phü NghTa), thành ph Nam Djnh (lan 1, dqt 3) kern theo Th 
trInh s 390/]ITr-HDGPMB ngày 11/10/2022 cilia Hi dng bi thu?mg, h trçY Va 
tái djnh cii GPMB dir an: Xây dirng duèng gom Quc l 10 (do.n tilr (tu&ng tr%ic 
Ltc Vuçing dn duing Phü NghTa), thành ph Nam Djnh. Phông Quân l do thj 
báo cáo kt qua thm djnh phn cong trInh, 4t kMn true trên d.t nhu sau: 

1.Vhsog1im: 

- Phucing an, d1r toán chi ti& bi thithng, h trçl và tái djnh cii GPMB dir 
an: Xây drng du&ng gom Quc l 10 (doan tilt du&ng tnic Lc Vuçing dn diRing 
Phü NghI'a), thành ph Nam Djnh (1n 1, dçit 3). 

- Biên ban xác dinh diên tIch dt dai, kim dm tài san vt kin trCic, cay 
trng vt nuôi trén dt thu hi d lam cc s 1p phung an bi thuô'ng, h trçr, tái 
dnh cii khi Nhà nuóc thu hi d.t cilia Hi dng bi thuông, h trçl và tái djnh cii 
GPMB dir an: Xây dirng dumg gom Qu& 1 10 (doan tilt duông triic Lc Vuvng 
dn dumg Phü Nghia), thành ph Nam Djnh l.p. 

- Cáë van ban pháp l lien quail. 
., 2. Ket qua tham d!nh: 

Trên ccr s& Biên bàn xác djnh din tIch dt dai, kim dm tài san 4t kin 
true, cay trng 4t nuOi trén d.t thu hi d lam Ca s& 1p phucrng an bi thuông, h 
trg khi Nba nuOc thu hi dt cilia Hi dng bèi thrnmg, h trç và tai djnh cii GPMB 
dir an: xay drng durng gorn Quéc l 10 (don tilt dithng tryc Lc Vugng dn 
duông Phü NghTa), thành pM Nam Djnh và các vn ban pháp l hin hành cüa 
Nba nithc, kt qua thm djnh duc tM hin nhii sau: 

2.1. Phn kinh phi Mi thirô'ng, h tro' GPMB: 



KT.TRIXNG PHONG 
PHO TRTJNG PHONG 

e bang Tüng 

a) Phn h trq vuVt  1p: 

Di,i toán h trq vurçxt 1p do HID GPMB lap: 5.23 6.000 dng. 

Di,r toán h trg vrçit 1p do thm djnh: 5.23 6.000 dng. 

(Bcng chft: Nàm triu hai tram ha mutfi sáu nghIn dng./.) 

b) Phn cong trInh, 4t kin trüc: 

Dr toán cong trInh, vt kin trüc do HID GPMB lip: 4.770.190.000 dng. 

Di toán ph.n cOng trmnh, 4t kin true th.m djnh: 4.767.345.000 dng. 

Di,r toán phn cOng trmnh, 4t kin trñc giâm: 2.845.000 dng. 

L do giãm: Do diu chinh li h s din, nuóe cüa 01 hO. 

(Bang chi': Bn tj' bay tram sáu bay triu ha tram bn mwoi lam nghln dng./.) 

HOi dng bM thu&ng h6 trçl và tái djnh cii GPMB dr an: Xây dimg ththng 
gom Quc 10 10 (doan tr du&ng triic LOc  Vugng dn dix?mg Phü Nghia), thành 
ph Nam Djnh và các don vj lien quan chju trách nhim v tInh chInh xác và pháp 
1 cüa các s lieu h so kim dm trInh thrn dinh. 

Trên day là kt qua thrn djnh phucing an dir toán kinh phI bM thumg, h 
trq và tái djnh cii GPMB (ln 1, dgt 3) dir an: Xây dirng dung gom Quc 10 10 
(doan tir thr&ng triic LOc  Vucmg dn dixmg Phü Nghia), thành ph Nam Djnh.I.4-k 

NoinJzân: 
- Nhix kInh gCri; 
- Luu P.QLDT. 



UBNDTP NAM DINH CONG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG TA! CHINH KE HOACH Dic 1p - Tir do - Hnh phñc 

S& 1250/KQTD-TCKH TP.Nam Dinh, ngày 04 tháng 11 nàm 2022 

KET QUA THAM DJNH 

Phu'o'ng an kinh phi bi thirrng, h trq tái djnh cir GPMB 
Dy an: Xây dtyng dtrô'ng gom Quc 1 10 (don tir dtr&ng tric Lc Vu'9'ng den 

dung Phñ Nghia, thành ph Nam EDjnh (In 1 - dqt 3) 

Can ciLut dd't dai 2013 du'crc Quc hi thông qua ngày 29/11/2013, 

Can thNghj djnh so' 43/2014/ND-cF ngày 15/5/2014 cia ChInh Phz quy djnh 
chi tiê't thi hành mót sO' diu cia Luát da't dai, 

Can thNghj djnh sO' 47/2014/ND-cF ngày 15/5/2014 cia ChInhphi quy dfnh 
v bO'i thu'ô'ng, hO tro',. tái djnh cu' khi Nhà nu'ó'c thu hO'i dd't, 

Can c Thông tu' sO' 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 cia Bç5 Tài chInh 
hung dn viçc 1p c4c  toán, sz'c dyng và thanh quyét toán kinh phi tO chz'c thicc hin 
bO'i thu'&ng, h0 tro', tái dinh cii khi Nhà nuâc thu hói dat,' 

Can c Nghj djnh sO' 01/2 01 7/ND-cF ngày 06/01/2017 cia C'hInh phz ye' tha 
dôi, bO' sung mt sO' nghj djnh quy djnh chi tilt thi hành Luáth da't dai; 

Can cz' Quyê't djnh sO' 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cla UBND tinh Nam 
Dlnh ye' vic phé duyct dy' an: Xáy dy'ng thtmg gom QuO'c 4510 (dogn tic dwô'ng 
tryc L5c Vu'crng din du'&ng PhIi Nghia), thành phO' Nam Djnh, 

Sau khi xern xét h sa và d nghj t.i Th trInh s 390/TTr-FID GPMIB ngày 
11/10/2022 cüa Hi dng bi thu?mg h trci và tái djnh Cu GPMB dr an: Xây dirng 
dung gom Quc 1 10 (don tii dung tr1ic Lc Vu'cing dn duông Phü Nghia) 
thành ph Narn Dinh (1n 1 - dçt 3), phông Tài chInh K hoch thông báo kêt qua 
thrn dinh nhu sau: 

I. Can cá pháp 1, nguyen tc và do'n giá xây dçrng phiro'ng an, dir toán: 
- Phuo'ng an, dir toán bi thi.thng, h trcl tái djnh cu GPMB dir an: Xây dirng 

du'à'ng gorn Quc 1 10 (don tü di..rè'ng trc Lc Vu'çrng dn duô'ng Phü Nghi'a) 
thành ph Nam Dinh (1n 1 - dat 3) du'oc Hi dng bM thu'è'ng, h trg GPMB xây 
dirng trên ca So': 

+ Thông tu s 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 c'cia B Tài nguyen và 
Môi tru'O'ng quy dnh chi tit v bi thuO'ng, h trq, tái djnh cu khi Nba nuóc thu hi dt; 

+ Quy&t djnh s 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/202 1 cüa UBND tinh Nam 
Dinh v vic ban hành quy djnh C11 th rnt so ni dung ye bi thu'O'ng, ho trg Va tái 
dinh cu khi nhà nuc thu hi dt trên dja bàn tinh Nam Djnh; Quy& djnh so 
11/2022/QD-UBND ngày 28/4/2022 cüa UBND tinh Nam Dnh v vic bäi bO, s'ra 
dM rnt s diu cüa Quy dnh cii th mt s ni dung v bi thuO'ng, h trcl và tái 
djnh cu khi Nhà nuó'c thu hi dt trên da bàn tinh Nam Djnh ban hành kern theo 
Quyt djnh s 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/202 1; 



+ Quyt dinh s 06/2022/QD-UBNID ngày 22/4/2022 cüa UBND tinh Nam 
Djnh ban hành Quy djnh dan giá bi thuing, h trçY cay trông, vat nuôi là thu5' San 
phiic vii cong tác GPMB khi Nlhà nuâc thu hi dAt trên dja ban tinh Narn Djnh; 

+ Quyt djnh st 1394/QD-UBND ngày 04/8/2022 cüa UBND tinh Nam Djnh 
v vic phê duyt giá dAt cii th phiic Vi bi thung, h trg GPMB và tái djnh eli 
thirc hin dr an: Xây dirng durng gom Quéc 1 10 (do.an tr di.r&ng triic Lc Vuçmg 
dn throng Phü NghTa) thành ph Nam Dnh (dct 3) 

+ Can ctr Van bàn 633/TJBND-VP5 ngày 12/8/2022 cüa UBND tinh Nam 
Djnh h trq khác trong cong tác GPMB di,r an: Xây dimg d.r&ng gom Quc 1 10 
(do?n tr duOng triic Lc Vuçing dn durng Phü NghI'a) thuc các phuèng Lc 
Vucing, Thong NhAt, Lc H, thành ph Nam Djnh (dcit 3) 

+ Biên bàn xác dinh din tIch dAt dai, ki&n dm tài san vat kin true, cay 

trng, vt nuOi trên dAt b thu hM d lam ca sO 1p phuang an bi thu?mg, h trçl, tái 
dinh Cu k.hi Nba nuOc thu hM dAt phc vii GPMB thirc hin dr an: Xây dçrng duOng 
gom Quc 1 10 (don tr dumg tric Lc VuçTng dn di.rOng Phü Nghia) thành phô 
Narn Djnh, dirGe dai  din nguOi có dAt bj thu hM và các cá nhân, dan vj có lien quan 
xác nhân; 

+ Van bàn pháp 1 khác có lien quan 

- Nguyen the và dan giá cüa phuang an bi thu'Ong (h trg): cay trng; các 
chInh sách h trg dirge áp diing và 4n diing phü hgp vói thirc th ti thOi dim xây 
dirng phuang an và phñ h9p vói quy dnh hin hành. 

II. Tong kinh phi bi thu'ô'ng, h trçr và t chü'c thirc hin GPMIB ci1 th: 
Dcinvj: 1.00Odng 

STT Nôi dung 
Kinh phi 

trInh thâm 
dn1i 

Kinh nhi san 
tham dinh 

Chênh 
ien 

(+) Tang 
(-) Giam 

1 Kinh phi bi thuO'ng, h trq 475.573 466.573 -9.000 
1.1 Cay trng, vt nuôi.... 22.743 22.743 
1.2 Các chInh sách h trçi 452.830 443.830 

Ho tro' di chuye2n 32.000 32.000 

HO tro' thuê nhà 6.000 6.000 

HO tro' san xut kinh doanh 4.200 4.200 

Khen thu'&ng bàn giao mgit bang 29.000 29.000 

HS' trç' n djnh dô'i sang 108.000 99.000 -9.000 

Ho trçr chuyê'n ddi ngh nghip, tzo 
viêc lam 

273.630 273.630 

2 Kinh phI t chñ'c thtrc hen (2%) 403.513 403.513 

Ting cQng 879.086 870.086 -9.000 

(Co bang tang hQp chi tie't kern theo) 

Lj do tàng/giárn: Giárn ho try' on djnh dài sang do tInh sai s nhán khOu 



Trên day là kt qua thm djnh phrnmg an, dir toán chi tit bi thung, ho trçY 
GPIVIB - Dir an: Xây drng duing gom Quc l 10 (dloan t& dung tr1ic Lc Vuçing 
dn diRmg Phü Nghla) thành ph Nam Dnh (l.n 1 - dçt 3) phân bôi thu?mg, ho trçl 
cay trng, vt nuôi; các chinh sách h trçY; kinh phi t chtrc thirc hin cüa phông Tài 
chInh k hoch thành ph& Can cü kt qua thm djnh nay và các quy djnh hin hành 
khác Hôi dng bi thtro'ng, h trçi và tái djnh Cu GPMB dir an: Xây dung duO'ng 
gorn Qutc lô 10 (don tü duing tric Lc Vuçmg dn throng Phü Nghia) thành phô 
Narn Dinh (ln 1 - dt 3) trInh phê duyt dr toán kinh phi bi thtthng, h trçi và thc 
hin các bithc tip theo dung quy djnh hin hành./ 

No'i nhân: 
- UBND thành ph; 

- HDBT HT va TDC GPMBTP 
- Luu TCKH. 



UBND 'LU'IiO NAM D!NII CONG IIOA XA 1101 ciiU NGHIA VlT NAM 
I'/ Gt1iNII E lIO.CII Dc Ip - T do - H3nh phüc 

BANG TONG llqP KIM-I PHI BOI THUONG, HO TR GPMB 
'AN: XAV DI,JNG DUONC COM QUOC LQ I0(DON TU'DU'ONC TRI,'C LQC VUQNG DEN DUONC P1-lU NGHIA), 

THANH iiiO NAM D!NH  (LAN I, 1)QT 3) 

Kern theo Kt qua thrn djnh s I 250/KQTD-TCKH ngAy 04/11/2022 cOa phong Tài chinh k hoch) 

STT 
Djs clii 
thüa dt 

Din tich 
thu hi (m2) 

Cay trng, v8t 
flUôi (NTIS) 

CAc chinh such h tr 

Tong cng 
Di chuyn Thuê nhA Khen thuóng 

San xut kinh 
tloanh 

On djiih d?ri 
song 

Chi7én di 
nghc nghicp 

Hç va ten chu hç 

A CAc h gia dinh dit 6 603,0 7.555.000 32.000.000 6.000.000 29.000.000 4.200.000 0 0 78.755.000 

I To nhãn dlv s 24 603,0 7.555.000 32.000.000 6.000.000 29.000.000 4.200.000 0 0 78.755.000 

I Trn TrOng Chin/ VA bA TrAn Thj Binh T6 24 19,0 3.694.000 0 0 0 0 3.694.000 

3 Trun Trgng Liêm/ Va bA Trn Thj Lien T 24 1,6 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000 

4 Trin QUC HoAn/ VA bà Nguyan ThI Mai Ti 24 28,9 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 

5 Trjnh Van Trang/ VA bA Là Thj Hiên To 24 12,0 0 8.000.000 6.000.000 7.000.000 0 21.000.000 

7 TrAn Thj Thu TA 24 4,6 377.000 0 0 0 0 377.000 

13 Ngo Van Dung! VA bA L Thj Lan Anh TA 24 96,2 0 8.000.000 7.000.000 15.000.000 

14 IrAn Huy ChiAn TA 24 23,3 0 

IS Nguyan VAn Chanh/ VA bA TrAn Thj Thu TA 24 164,8 0 8.000.000 7.000.000 4.200.000 19.200.000 

16 VO Van Chixang TA 24 252,6 2.184.000 8.000.000 7.000.000 17.184.000 

B CIc h gia dinh dAt nông nghip (1+18): 912,1 13.508.000 0 0 0 0 99.000.000 273.630.000 386.138.000 

I TA nhln dIn sA 24 478,5 5.424.000 0 0 0 0 36.000.000 143.550.000 184.974.000 

I IrAn Qu6c Khoa TA 24 51,2 0 15.360.000 15.360.000 

2 IrAn Thi Lien 1A24 119,7 1.556.000 4.500.000 35.910.000 41.966.000 

3 IrAn Dish Thuy 1A24 10,0 0 31.500.000 3.000.000 34.500.000 

4 TrAn VAn Doan TA 24 101,7 1.322.000 0 30.510.000 31.832.000 

5 IrAn Thi Mu TA 24 98,8 1.284.000 0 29.640.000 30.924.000 

6 TrAn DoIn Chmnh To 24 97,1 1.262.000 0 29.130.000 30.392.000 

II TA nhln dIn sA 25 - 433,6 8.084.000 0 0 0 0 63.000.000 130.080.000 201.164.000 

7 IrAn Thj Ha TA 25 69,4 3.886.000 49.500.000 20.820.000 74.206.000 

8 IrAn Thi Ha TA 25 178,6 . 0 0 53.580.000 53.580.000 

9 IrAn Thj Qu(d8 cht) Con Irsi IrAn VO Nhung T6 25 47,8 2.407.000 13.500.000 14.340.000 30.247.000 
10 IrAn Th QuA (dl chAt) Con trai TrAn VO Nhung To 25 137,8 1.791.000 0 41.340.000 43.131.000 

C DAt UBND phuOng quAn I 1.680.000 0 0 0 0 0 0 1.680.000 

- 2 IrAn Thj Nhung TA24 1.680.000 1.680.000 
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Sn' 119 V lêii Cliii IIi 
I)ja chi 

thua dt 
Din ticli 

thu iià (iii2) 
Cay trng, s't 
iiUôi (NTIS) 

Cisc chnh sich h trç 

Tong cong 
Di chuyn Thuê nhià Khen thuüng 

Sun xut kiiih 
doanh 

On djnh dôi 
sOng 

Chuyn dOi 
nghO nghip 

D Chi phi tO chic thc hin: (2%) 403.513.000 

E TOng cQng(A+B+C+D): 1.515,1 22.743.000 32.000.000 6.000.000 29.000.000 4.200.000 99.000.000 273.630.000 870.086.000 
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DT)'TOAN 

'-..... Kinh phi to chñ'c thu'c hiên GPMB lan 1 dot 3 
Xaylg du*ng gom Quôc k'i 10 (don tfr du'ô'ng trVc  Lc Vu'çmg den du*ng Phü Nghia), thành phô Nam Djnh 

PHONG \i '..\ * 
TAI CHINH \; ¶èrn theo Kêt qua thâm djnh so 1250/KQTD-TCKH ngày 04/11/2022 cüa phOng Tài chInh kê hoach 

KEHOACt-d: ,!i 

STT Ni dung 
Don 
v; 

Khi 
Iu'çrng 

Thành tin 
(iMng) 

Clii phi hi nghj: 69.500.000 

- Hi nghj thông báo chü truong thu hi dt và trin khai k hoch GPMB tti UBND phixng Lc 
Vuung: 40 ngixi x 20.000 d/bui (ni'ra ngay)/di biu 

buôi 3 2.400.000 

- Chi giãi khát giüa giO' cho các thành phn tham gia kim dm tài san trên dt thu hi, so hça mt 
bng: 20 nguOi x 20.000 d/bui (ni'ra ngày)/dai biu 

bui 20 8.000.000 

- Hi nghj phát t khai, hu'âng dn ngui dan kê khai nhân khtu phii thuc vào san xut nông nghip: 
30 ngiRñ x 20.000 c11bui (nüa ngày)/di biu 

buôi 5 3.000.000 

- I-Ii nghj giài quyt kin nghj sau khi do dc khão sat tài san trên dt cüa các h gia dinh, cá n.hãn: 
35 ngui x 20.000 d/bui (ni'ra ngay)/dti biu 

buôi 5 3.500.000 

- H5i nghj phân 1oi ngun gc sir ding dt: 25 ngixOi x 20.000 d/buii (nüa ngày)/dai biu bui 15 7.500.000 
- Hi nghj thông qua dir tháo Phiicing an chi tit bi thithng, h trçY GPMB tai  UBND Thành ph: 50 
ngui x 20.000 d/bui (nira ngay)/di biu 

buôi 
- 

1 1.000.000 

- Hi nghj niêm yt và kt thüc niêm yt cOng khai dr tháo Phu'ong an chi tit BTHT GPMB: 
35 nguii x 20.000 d/bui (nfra ngày)/di biu 

buôi 2 1.400.000 

- Hi nghj My kin nguôi dan v dir thão Phucing an chi tit BTHT GPMB: 
30 ngui x 20.000 d/bui (nira ngay)/dii biu 

buôi 6 3.600.000 

- Hi nghj giãi quyt kin nghj sau khi kt thüc niêm yt cong khai dr thão Phuong an chi tit BTHT 
GPMB: 25 nguôi x 20.000 &bui (nfra ngày)/di biu 

buôi 5 2.500.000 

- Hi nghj cOng b và chi trâ tin bôi thumg, h trç GPMB: 35 ngu?i x 20.000 d/bui (nüa ngay)/di 
biu 

bui 8 5.600.000 

- Chi giái khát giü'a gi cho các di biu tham d bui lam vic nghim thu mt bang các hO dan bàn 
giao: 15 ngu'ôi x 20.000 d/bui (nra ngay)/di biu 

buôi 10 3.000.000 

- HOi nghj kim dim tin dO,  giãi quyt tn ti GPMB, tuyên truyn, vn dng ... ti UBND Thành ph 
và UBND phung LOc  Vung: 35 ngui x 20.000 d/bui (nüa ngày)/di biu 

bui 40 28.000.000 

2 Clii phi nhãn cong cho vic kim dim, tinh toán 1p phuong an bi thu&ng, h trç' GPMB: 276.886.000 

Don vi: dn 



- Chi phI nhân cong cho vic tInh toán, Iip phu'o'ng an bi thuOng, h trçr GPMB Va giâi quyêt tOn tti 
cho 11 nguO'i trong 4 tháng vói h s nhân cOng trung bInh là 3,574 

than g 4 234 288 000 

- Lam them giO T7. CN,1àrn ngoài giO các ngày trong tuân cho 11 nguOi trong 4 tháng vOi h s nhân 
cOng trung bInh là 3,574: 3,574*1.490.000/176*16h*200%*8  nguOi 

th' ang 4 42 598 000 

3 - Clii thuê trang thiêt bj lam vic: may tinh, may in ... tháng 4 8.000.000 

4 - Chi thuê ô to ch& tin và bão ye áp tãi xc chO' tin tü' kho bac dn dia dim chi trã tin GPMB: ln 8 12.000.000 

Clii in n, photo tài liu, van phOng phâm và xàng xc: giãy in A3, A4, so, but, hp file, thu'O'c thép, 
bInh sit so'n 

dOng 1 27 127 000 

6 
Clii các ni dung khác: phát thanh thông báo các van bàn, Thông báo, K hoch, Quyt djnh... 
cüa IJBND Thành ph, Hi dng BTHT và tái djnh Cu' GPMB, di1u chinh GCNQSDD cüa các h 
gia dInh, cá nhân 

dng 1 10.000.000 

TONG CONG 403.513.000 
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