
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO NAM DJNH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

TP. Nam Dinh, ngày/tháng 11 nám 2022 

QUYET D!NH 
V/v phê duyt phu'o'ng an, dir toán chi tiêt bôi thu'ô'ng, ho tr9' và tái d!nh  cir 
GPMB lan 3, thyt 3 dir an: Xây dirng dtthng gom Quc l 10 (don tfr thnrng 

trlic Lc Vtrçrng dn throng Phil Nghia), thành ph Nam Dnh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DJNH 

Can ci' Lut tá chic chInh quyn d/a phu'o'ng ngày 19/6/2015 và Lu4t  tha 
ddi, b sung mt s diu cza Lugt tá cht'c chInh phi và Lu7 to cht'c chinh 
quyen dja phwo'ng ngày 22/11/2019; 

Can thLugt dat dai 2013 du'çic quôc hi thông qua ngày 29/11/2013; 
Can cii' Nghj djnh 43/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cia C'hInh phi quy 

djnh chi tié't thi hành mót sO' diêu cz,a Luát dat dai 2013, 
Cán cii' Nghj d/nh so 47/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cia ChInh phz ye 

bi thwOg, h tro' và tái dinh cu khi Nhà nzthc thu hôi dat, 
Can cz' Thông tu' sO' 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia Bó tài nguyen và 

mOi tru'&ng quy djnh ye ho so' giao dat, cho thuê dat, chuyên mic dIch th ding 
da't, thu hOi dat, 

Can cz' Thông tu'só 37/TT-BTNMTngày 30/6/2014 cia B5 tài nguyen và 
môi tru'&ng quy djnh chi tiêt ye bôl thwmg, ho tr', tái dinh Cu' khi Nhà nzthc thu 
hi dát, 

Can ci Thông tu'36/2014/TT-BTNMTcza Bó Tài nguyen và Môi tru'àng 
ye viçc quy djnh chi tiêt phu'o'ng pháp dfnh giá dat, xay dy'ng, diéu chinh bang 
giá dat, d•inh giá dat cy the và tu' van xác djnh giá dát, 

Can ci' Thông tu' sO 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 cia Bó Tài chinh 
Quy dinh viêc hu'ó'ng dan viéc lap du' toán, th dyng và thanh quyêt toán kinh phi 
tO chi'c thy'c hin bOi thzthng, ho tro', tái dinh Cu' khi Nhà nithc thu hOi dat; 

Can cü' Thông tu' sO 33/2 01 7/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 cia Bç5 Tài nguyen 
và Môi tru'O'ng quy djnh chi tiêt Nghj djnh so 01/20] 7/ND-CT ngày 06/01/2017 cia 
ChInh phz tha dói, bô sung m5t so diéu Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut 
dat dai và tha dôi, bô sung mçt so diêu cta các Thông tu' hu'O'ng dan thi hành Lut 
dat dai, 

Can ct' Van ban hcip nhát 05/VBHN-BTNMT ngày 0 7/8/2020 cza Bç5 Tài 
nguyen và MOi tru'O'ng Hcip nhát Nghj d/nh quy djnh v bi thu'àng, ho tro' tái 
dinh cu' khi Nhà nwO'c thu hOi dat; 

Can ct' Van ban so 08/VBHN-BTNMT ngày 0 7/8/2020 cza Bó Tài nguyen 
và MOi tru'O'ng hcip nhát Thông tu' quy dnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuye'n 
myc dIch th dyng dat, thu hOi dât, 

Can ci' Quyêt d/nh sO 20/20]4/QD-UBND ngày 30/9/2014 cia UBND 
tinh Nam Djnh ye vic fiy quyên cho UBND cap huyn quye't djnh thu hi dat; 

Can cü Quyet djnh so 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cia UBND tinh 
Nam Djnh ye vic phê duyt Dy' an: Xáy dy'ng du'O'ng gom QuO'c l 10 ('doan tir 
du'àng tryc Lc Vu'Q'ng den du'àng Phii Nghia,.), thành phO Nam Djnh, 

S: cJT7QD-UBND 



Can ci Quyé't djnh so' 46/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 cia UBND 
Tin/i ye vic ban hành quy djnh bang giá dat trên dja bàn tin/i Nam 1)/nh ap 
ding ti ngày 01/01/2020 dên3l/12/2024; 

Can cz' Quyêt djnh sO 1 7/2020/QD- UBND ngày 02/6/2020 cia UBND 
Tinh ye' viçc tha ddi b sung mt sO' die'u cia quy d/nh bang giá dat trén dja bàn 
tinh Nam Djnh áp dyng tir ngày 01/01/2020 den 31/12/2024, 

Can cz' Quyet djnh sO 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 cia UBND 
tinh Nam Djnh ye' vic ban hành quy djnh cy the m5t sO nói dung ye bOi thu'&ng, 
ho trçr và tái d/nh cit khi Nhà nzthc thu hOi dat trên d/a bàn tinh Nam Dinh, 

Can c& Quyét d/nh sO 62/2021/QD-UBND ngày 21/12/2021 cia UBND 
tinh Nam Djnh ye' vic ban hành quy djnh ye bOi thithng, ho tro' thiét hgi ye nhà, 
cOng trInh xáy dyng khác gàn lien vO'i dat khi Nhà nu'O'c thu hOi dat trên d/a bàn 
tinh Nam Djnh; 

Can ct' Quyet d/nh sO 06/2022/QD-UBND ngày22/4/2022 cia UBND 
tinh Nam Djnh ban hành quy d/nh doii giá bOi thu'àng, ho trçr cay trOng, vçlt nuOi 
là nuói trOng thiy san phyc vy cOng tOc GPMB trên d/a bàn tinh Nam Dinh; 

Can cii' Quyet d/nh sO 09/2022/QD- UBND ngày 26/4/2022 cia UBND 
tinh Nam 1)/nh ban hành Quy d/nh ye din tIch tOi thiêu ditçrc phép tách thil'a 
các loii dat trên d/a bàn tinh Nam Dinh, 

Can cz' Quyet d/nh sO 11/2022/QD-UBND ngày 28/4/2022 cia UBND 
Tinh ye viêc bâi hO, si'a dOi, ho sung mt sO diêu cia quy d/nh cy the mt sO ni 
dung ye bOi thu'àng, hO tro' yà tái dinh cit k/i Nhà nu'O'c thu hOi dat trên dia bàn 
tin/i Nam 1)/nh ban han/i kern theo Quyet d/nh sO 43/2021/QD-UBND ngày 
30/9/2021 cia UBND Tinh,' 

Can th Quyet d/nh sO 2321/QD-UBND ngày 28/10/2021 cza UBND tinh 
Nam 1)/nh ye vic phe duyt giá dat cy the phyc vy bOi thu'O'ng, ho trg' GPMB và 
tái d/nh cit thy'c hin dit an.' Xay dyng du'àng gum QuOc l 10 ('dogn tii' du'àng 
tryc L(5c Vitçrng den du'àng Phi Ngh'a), thành phO Nam 1)/nh (Dat 2),' 

Can ct' Quyet d,inh s01394/QD-UBND ngày04/8/2022 cla UBND tin/i 
Nam 1)/nh ye vic phe duyt giá dat cy the phyc yu bOi thitO'ng, hO tru' GPMB và 
tái d/nh cit thtc hin dy' an: Xay dy'ng dw&ng gum QuOc l5 10 (dogn ti' du'O'ng 
tryc Lç5c Vwcing den dzthng Phi Ngh7a), thành phO Nam 1)/nh ('Dcrt 3,); 

Can ci' Van ban sO 633/UBND.-VP5 ngày 12/8/2022 cia UBND Tinh ye' 

hO trQ' khác trong cOng tac GPMB dy' an Xay dy'ng dzthng gum QuOc l 10 
(dogn tic du'thig tryc Lç5c Vu'cing den ditàng PhIi Ngh"a) thu5c các phithng: Lç5c 
Vu'çing, thOng Nhat, L3c Ha, thành phO Nam 1)/nh ('Dat 3),' 

Can ci' Van ban sO 2858/S TNMT-DDDK&KTD ngày 0 8/9/2022 cia SO' 
tài nguyen mOi tru'O'ng Tinh ye' vic xem xét bi thzthng, ho tro' dO'i vO'i 02 doanh 
nghip dê thy'c hin dy' an xay dyng dzthng gum QuO'c 4510 (Dogn tic du'thig 
tryc L5c Vitg'ng den du'O'ng Phui Nghia, thành phO' Nam 1)/nh),' 

Can th Quyet d/nh sO 394/QD-UBND ngày 02/02/2021 cia UBND Thành 
phO Nam 1)/nh ye vic than/i 45p H5i dOng bi thu'àng, hO trçr yà tái d/nh cit 
GPMB Dy' an.' Xay dyng dzthng gum QuOc 45 10 (dogn tic ditông tryc Lóc 
Vu'cing den du'&ng Phi NgWa), thành phO' Nam 1)/nh,' 

Can cii' Quyé't d/nh sO' 1547/QD-UBND ngày 28/4/2021 và Quyé't d/nh sO' 
7574/QD-UBND ngay 01/9/2021 cua UBND thành phO Nam 1)/nh ye vic kiQ 
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toàn Hói dng bii thzthng h trçl và TDC GPMB dé thtc hin m5t so dy' an dang 
trié'n khai trên dja bàn thành phO Nam Dinh, 

Can cii' Biên bàn cuc hQp Hi dOng bOi thzthng, ho trcl GPMB ngày 
17/6/2022 và ngày 18/8/2022, 

Can cz' Biên bàn xác djnh dién tIch dat dai, kiêm dêm tài san vat kiên 
tric, cay trOng vt nuOi trên dat thu hói dé lam co'só' 1p phwo'ng an bOi thu'ô'ng, 
hO trY và tái djnh cit GPMB khi Nhà nzthc thu hOi dat cia cOc h12 gia dInh, cá 
nhán, 

Xét kê't qua tham djnh cia phOng Tài chinh kê' tgi Van bàn so' 

1249/KQTD-TCKFI ngày 04/11/2022 và két qua thám djnh cia phOng Quán l,3 
dO thj tgi Van bàn sO 107/TD-QLDTngày 04/11/2022, 

Theo dé nghj cia Hi dOng bOi thzthng, ho trçl và tái djnh cit GPMB thành 
phO tgi Ta trInh sO 433/TTr-HDGPMB ngày 04/11/2022 và T& trInh so 

616/TTr-TNMT ngày 10/11/2022 cza phOng Tài nguyen và Mói tru'àng ye viçc 
phê duytphu'o'ng an, dt toàn chi tiêt kinh phi bOi thu'àng, ho trçl và tái dinh Cu' 

GPMB lan 3 - DQI' 3 dy' an: Xây c4mg duàng gorn QuOc 43 10 (dogn tzc dzthng 
tryc Lç5c Vwçrng den du'&ng PhIi Nghia), thành phO Nam Djnh. 

QUYET DINH: 
Diu 1. Phê duytphuang an, dir toán chi tiêt kinh phi bi thumg, h trçl 

vâ tái dnh cu GPMB lan 3 - dçit 3 dçr an: Xây dirng du'ng gom Quc 1 10 
(doan tr dithng trçic Lc Vuçmg den dumg Phü NghTa), thành phô Nam Djnh., 
cu the nhu sau: 

A. Kinh phi bli thu'ô'ng, ho trQ' GPMB: 
1. Tong kinh phi bôi thirô'ng, ho trq và to chü'c thirc hin GPMB: 

23.462.968.000 dông. 
(Bang chil': Hai mu'o'i ba tj. bOn tram sáu mu'ai hai triu chin train sau 

mirai tam nghIn dOng). 
Bao ôm: 

TT Ni dung Giá tr!  (d1ng) 
I Kinh phi bli thffôn, ho trq: 23.002.910.000 
- Bi thuing, h trçY ye dat: 20.492.146.000 
- Htrgvi.rçrt1p: 1.630.000 
- Cong trInh, VKT: 1.479.476.000 
- Cay trng, hoa màu, vt nuôi, NTTS...: 214.863.000 
- Các chinh sách h tro: 
+ Htrcidichuyên: 32.000.000 
+ Hôtrcythuênhà: 34.800.000 
+ Hôtrosãnxuâtkinhdoanh: 4.200.000 
+ H trc chinh sách xã hôi: 0.0 
+ Khen ththng bàn giao mt bang: 3 5.000.000 
+ H trçY on djnh di song: 17.625.000 
+ H trcY chuyên dOi nghê nghip t.o vic 1am: 691.170.000 
II Kinh phi to chIic thtrc hin: 460.058.000 
III Tng kinh phi bôi thirô'ng, ho trq (1+11): 23.462.968.000 

(Co dy' toan kinh phi chi tiêt kern theo) 



II. Ngun kinh phi d thi1rc hin GPMB: 
Ngân sách thành ph; ngun thu tin sir ding dt t.i cac khu do thj, tái 

djnh Cu trên da bàn thành ph Nam Djnh do UBND Thàrth ph Nam Djnh lam 

chü du tu và các ngun vn hqp pháp khác. 

B. Tái djnh Cu': 

1. Danh sách các h dü diu kiin thrçrc giao tái d1nh Cu': 

STT 119 và ten chü sfr diing dat 

Vi trI BB DT sü' 
ding 
(m2) 

DT dã 
thu hi 

(m2) 

DT thu 
hi 

(m2) 

DT 
con 1i 
(m2) 

Ghi chü 
TO Thfra 

1. 
Trân Hoài Sin/và bà 

NguyênThjThiy 
26 58 470,8 83,8 384,6 2,4 

* Ghi chi: Nêu hç3 gia dInh Ca nhán trên có nguyen vng mua dat tái d/nh 

cu' phái lam doii d nghj du'çrc UBND phztàng xác nhn khóng con ch 0' nào 
khOc trên dja bàn phu'O'ng no'i cO dt bi thu hi thi mói h gia dInh du'çic giao 01 

thili'a dat tOi djnh cit (trong vOng 30 ngày ke tir ngày gia thnh nhçn tin bi 

thu'àng ho trcl GPMB). 

2. Vj trI giao tái djnh Cu': 

Khu tái djnh cix dt djch vii Lc Vucing — Phuing Lôc Vuang. Cii th nhu 

sau: 
- Vj tn 1 du&ng Trn Minh Tong (doan tiir du'è'ng Lc Vuçng dn dithng 

Tnn Thj Dung có mt cat duông 5m+10,5m+5m): 
- V trI 1 duông Trn Du Tong (don tr du?xng Lc Vugng dn dumg 

Trn Khc Chung có mt cat duè'ng 4m+8rn+4rn): 

3. Giá thu tin sfr diing dt tái dlnh Cu': 

Theo Quyt dnh so 1394/QD-UBND ngày 04/8/2022 v vic phê duyt 
giá dt ci th phiic v11 bi thumg, h tr? và tái djnh cix thirc hin dr an: Xây 
drng duô'ng gorn Quc l 10 (don tr dung triic Lc Vu'çrng dn di.rè'ng Phü 
Nghi'a), thành ph Nam Djnh (Dçt 3). Cii th nhu sau: 

- Vj trI 1 duô'ng Trn Minh Tong: Dotn tiir du'ô'ng Lc Vuçing dn dutmg 
Trân Thj Dung (Mat cat duè'ng 5m+10,5m+5m): 29.609.000 dIm2. 

- V trI 1 durng Trân Du Tong: Domn tilt dumg Lc Vung dn dithng 
Trn Khc Chung (Mat ct duông 4m+8m+m44): 25.028.000 Wm2. 

ljiêu 2. Ban Quân 1 dir an Dâu tu Xây dirng thành ph Co trách nhim: 
- Chili trI phi hçtp cüng UBND phrntng Lc Vung ph bin, hem yt 

cong khai Quyt dnh phê duyt tti Trii sâ UBND, dim sinh hot khu dan cix 
nci có d.t bj thu hi và thông báo trên h thng phát thanh cilia dja phuang; gin 
Quyt djnh bi thixing h trg cho cá nhân và t chilnc có dt bj thu hM, trong dO 
nêu rô v mire bi thumg h trq, thai gian, dja dim chi trã tin bi thunng h 
tr va thni gian bàn giao dt cho t chirc lam nhim vi1 bi thuOng, GPMB. 

- Quán i và sin' diing kinh phi ti Diu 1 dinng mic dIch, thanh quyt ton 
theo ding quy djnh. 



N NHAN DAN 
TICH 
TICH 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc kê tr ngày ic,2. 
Chánh Van phông HDND-UBND thânh phô, Thu tru&ng các dan v: 

Phông Tài nguyen và Môi trung, Phông Tài chInh K hoch, Phông Quãn 1'i Do 
thj, Chi nhánh Van phông Dàng k,2 Dtt dai thânh ph6, Ban Quán 12 dir an Du tu 
Xây dimg thành ph; Chü tjch UBNI) phumg Lc Vuçmg; các h gia dmnh, ca 
nhân, co quan, t chirc códt thu hi và các dan v có lien quan chu trách nhim 
thi hành quyk dnh này.i 
Noi nhan:1JJ± 
- Nhu Diêu 3; 
- Website Thành phô; 
- Luii: VT, DTV 

Trân Huy Thành 



p.. 
BANG TONG HOP KINH PHI BOI THU'O'NG, HO TRO GPMB LAN 3, DOT 3 

DIAN: XAY DUNG , QUOC LO 10 (DOAN TU'DU'O'NG TRUC LQC VU'O'NG DEN DU'ONG PHU NGHiA), 

/ THANH Pi-iO NAM D!NH 

s 'Q/QD-UBND ngày,/4/11/2022 cia UBND IhànhphO'Nam £3/nh) 

STT Hçvl tOn chO h 
tha chi 
thüa 
dt 

DiOn tich 
thu hbi 
(m2) 

(// 7 \\ Kinh phI bIi thu'lng, ho trQ 
dai 

) 
Tli sIn trên dat CIc chinh slch ho tr 

Tbng cong Boi th Cong trinh, 
VKT 

COy trbng, 
vIt nuôi 
(NTTS) 

Di chuyOn Thul nha 
Khcn 

thu'óng 
SOn xult 

kinh doanh 
On djnh dli 

song 
Chuyn dbi 
nghb nghip 

A COc h gia dinh dt 917.4 1,479,476,000 21,831,000 32,000,000 34,800,000 35,000,000 4,200,000 0 0 21,643,043,000 

Tb dOn phb sb 16 (Tb 24 Cu): 917.4 1,630,000 1,479,476,000 21,831,000 32,000,000 34,800,000 35,000,000 4,200,000 0 0 21,643,043,000 

Trbn XuOn Khbn! VI bI Trbn Thi 
Nhân 

Tb 24 85.3 1,205,200,000 0 1,630,000 276,037,000 0 8,000,000 0 7,000.000 0 . 1,497,867,000 

2 Trbn TrongThanh Tb 24 145.4 2,190,451,000 0 0 266,845,000 6,116,000 8,000,000 9,600,000 7,000,000 0 2,488,012 

Trbn Th! Hi/n! VI Ong Trbn Trong 
Trung 

Tb 24 53.3 802,965,000 0 0 186,361,000 95,000 0 3,600,000 7,000,000 0 1,000,0 

Nguy/n Duy Binh! VI bI Nguy/n 
Thi Phoong Hoa 

Tb 24 88.9 1,339,279,000 0 0 44,897,000 210,000 0 0 0 0 1,384,38 

Trbn HoIi Son! VI bI Nguybn Th 
Thug 

Tb 24 384.6 10,760,467,000 328,554,000 9,161,000 8,000,000 14,400,000 7,000,000 4,200,000 11,131,782,000 

6 
Trbn Tlii DIo!vI ông Trbn Trong 
MinI 

Tb 24 159.9 3,735,744,000 376,782,000 6,249,000 8,000,000 7,200,000 7,000,000 0 4,140,975,000 

B 
CIc ho gia dInh dbt hông nghip 
(1+11) 

2,366.3 230,390,000 0 0 0 8,811,000 0 0 0 0 17,625,000 691,170,000 947,996,000 

I TO dOn phb sb 16(T6 24 Cu): 2,305.7 224,330,000 0 0 0 8,023,000 0 0 0 0 13,125,000 672,990,000 918,468,000 

I Tr/n VOn Phi Tb 24 116.0 11,600,000 0 34,800,000 46,400,000 

2 Trbn Khbc Nguyêl Tb 24 163.2 16,320,000 0 48,960,000 65,280,000 

3 
Trbn Cong HOp (dl ch/t) Con gIi 
TrIn Th Ngoan 

Tb 24 82.5 8,250,000 0 24,750,000 33,000,000 

4 Tr/n Xuln Long Tb 24 56.3 5,630,000 0 16,890,000 22,520,000 

5 Trbn Xuln Qu9 Tb 24 33.0 3,300,000 429,000 0 9,900,000 13,629,000 

6 Tr/n HOu Lap Tb 24 111.0 11,100,000 1,443,000 3,375,000 33,300,000 49,218,000 

7 TrAn DuyOn ThIo Tb 24 94.5 9,450,000 1,229,000 0 28,350,000 39,029,000 

8 Trbn Doln Tubn TO 24 63.8 6,380,000 (J 0 19,140,000 25,520,000 

9 Tr/n Doln Tubn Tb 24 104.0 10,400,000 1,352,000 9,750,000 31,200,000 52,702,000 

10 Trbn Khbc HirOng Tb 24 14.1 1,410,000 1,983,000 0 4,230,000 7,623,000 

11 Tr/n Cong Pha TO 24 122.1 12,210,000 1,587,000 0 36,630,000 50,427,000 

- 
Tr/n Huy Thinh (dl ch/t) Con gal 
TrIn Thi COc 

Tb 24 14.4 1,100,000 0 3,300,000 4,400,000 

13 Trbn Thi Llnh Tb 24 428.4 40,600,000 0 121,800,000 162,400,000 

14 Tr/n Thi L' Tb 24 775.6 73,900,000 0 221,700,000 295,600,000 

( 

N 

/ T. 



STT H9 VI ten chO h 
Dia chi 
tha 
dt 

then tich 
thu hi 
(m2) 

Kinh phi bi thuOng, h trç 

Dt dal Tli san trên dt Các chInh sách h tro 

Tong cong Bài thuOng v 
dit 

Dt trng 
cOy IOu nOm 

Vugi r 
Cong trInh, 

VKT 

COy trng, 
vOt nuOi 
(NTTS) 

Di chuyn Thuê nhO 
Khen 

thtrng 
SOn xut 

kinh doanh 
On dinh 601 

song 
Chuyn di 
ngh nghip 

IS TrAn Dixc Ash T 24 126.8 12,680,000 0 38,040,000 50,720,000 

11 T6 dOn phó s 17 (T 25 cii): 60.6 6,060,000 0 0 0 788,000 0 0 0 0 4,500,000 18,180,000 29,528,000 

16 TrAn VIn Dung T 25 60.6 6,060,000 788,000 4,500,000 18,180,000 29,528,000 

C To chtic, coquan: 227,650,000 0 0 0 184,221,000 0 0 0 0 0 0 411,871,000 

I COng ty cr ph.n 519 227,650,000 4,776,000 232,426,000 

2 Doanh nghiêp to nhân 3-2 0 179,445,000 179,445,000 

D 
Chi phi t chüc thyc hin: 
(A+B+C)*2% 460,058,000 

E Tng cng (A+B+C+D): 3,283.7 20,492,146,000 0 1,630,000 1,479,476,000 214,863,000 32,000,000 34,800,000 35,000,000 4,200,000 17,625,000 691,170,000 23,462,968,000 



I J 

UBND THANH PHO NAM D!NH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
PHONG TAI  NGUYEN vA MOI  TRIXNG Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S: 6A& /TTr-TNMT TP. Nam Djnh, ngayAOtháng 11 nám 2022 

T TRINH 
V/v Phê duyt phtro'ng an kinh phi bi)i thtring, ho trçr tái djnh cir GPMB thy an: 

Xây dirng throng gom Quôc 1 10 (don tir throng trijc Lc Vtrçng dn diro'ng 
Phil Nghia), thành phô Nam D!nh  (Lan 3 - Dot 3). 

KInh gl'ri: UBND thành ph Nam Djnh 

Cn cr Lut dt dai 2013 duçic quôc hi thông qua ngày 29/11/2013; 
Can cir Nghj djnh 43/2014/NfJ-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy djnh ehi 

tiêt thi hành mt so diêu cüa Luât dat dai 2013; 
Can cü Ngh djnh s 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phü v bi 

ththng, h trq và tái djnh cu khi Nhà rnric thu hôi dat; 
Can cir Thông tu so 30/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa Bô tài nguyen và môi 

trthng quy djnh v h so giao dat, cho thuê dat, chuyên miic dIch s1r diing dat, thu hôi 
dat; 

Can cir Thông tu s 3 7/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B tài nguyen và môi 
tru?mg quy djnh chi tiêt ye bôi thi.thng, ho trçr, tái djnh Cu khi Nba nuâc thu hôi dat; 

Can cü Thông tu 36/2014/TT-BTNMT cüa BO Tài nguyen và Môi trumg ye 
vic quy djnh chi tit phumg pháp djnh giá dat, xây dixng, diêu chinh bang giá d 
djnh giá dt ciii th và tu vn xác djnh giá dat; 

Can cr Thông tu so 74/201 5/TT-BTC ngày 15/5/2015 cüa B Tài chInh 
djnh vic huàng dn vic ltp dir toán, si:r dung và thanh quyêt toán kinh phi to ch 
thrc hin bi thung, h trçl, tái djnh cu khi Nhà nithc thu hOi dat; 

Can cü Thông tir so 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 cña Bô Tài nguyen và 
Môi trumg quy djnh chi tiêt Nghj djnh sO 01/201 7/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh 
phü süa dôi, bô sung rnt so diêu Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luât dat dai và sira 
dOi, bô sung mt so diêu cüa các Thông tu hung dan thi hành LuQtt dt dai; 

Can cü Van bàn hp nhât 05/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 cüa B Tài 
nguyen và Môi trung Hçrp nhât Nghj djnh quy djnh v bM thu?mg, h trV tái dnh cu 
khi Nhà nuóc thu hôi dat; 

Can cü Van bàn so 08/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 cüa B Tài nguyen và 
Môi tnthng hqp nhât Thông tu quy djnh ye ho so giao dat, cho time dat, chuyn miic 
dich sir ding dat, thu hôi dat; 

Can ci Quyêt djnh sO 20/2014/QD-UBNID ngày 30/9/2014 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic üy quyên cho UBND cp huyn quyt djnh thu hi dat; 

Can cü Quyet djnh s 230 1/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh Nam 
Djnh ye vic phê duyt Dr an: Xay dirng dung gom Quc 1 10 (doan tir du&ng tric 
Lc Vung den dung Phü Nghia), thành phô Nam Djnh; 

Can cir Quyet djnh sO 46/2019/QD-UBND ngày 31 /12/2019 cüa UBND Tinh 
ye vic ban hành quy djnh bang giá d.t trên dja ban tinh Nam Djnh áp dng tir ngày 
01/01/2020 dn 3 1/12/2024; 

PH( 
TAI NE 
V MOI 1 



Can cü Quyt djnh s 1 712020/QD-UBND ngày 02/6/2020 cüa UBND Tinh \ 
vic süa dôi bô sung mt so diêu cüa quy djnh bang giá dat trén dja bàn tinh Nam. 
Dinh áp diingti'zngày 01/01/2020 den 3 1/12/2024; 

Can Cu Quyêt djnh so 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 thu6ng, ho trçi và 
tái djnh cu khi Nhà nithc thu hôi dat trén dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can cü Quyêt djnh so 62/2021/QD-UBNID ngày 21/12/2021 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic ban hành quy dnh ye bôi thuô'ng, ho tr thit h.i ye nhà, cong 
trInh xây dirng khác gän lien vói dat khi Nba nuâc thu hôi dat trên dja bàn tinh Nam 
Djnh; 

Can cir Quyt djnh s 06/2022/QD-UBND ngay 22/4/2022 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ban hành quy djnh don giá bôi thuông, ho trçi cay trông, 4t nuôi là nuôi 
trông thüy san phiic vii cong tác GPMB trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can cü Quyêt djnh sO 09/2022/QD-UBND ngày 26/4/2022 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ban hành Quy djnh ye din tIch tôi thiêu duqc phép tách thàa các 1oi dat 
trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can cr Quyêt djnh so 1 1/2022/QD-UBND ngày 28/4/2022 cüa UBNID Tinh ye 
vic bâi bO, si'ra dôi, bô sung mt sO diêu cüa quy djnh cii the mt so ni dung ye bôi 
thithng, ho trçi và tái dnh Cu khi Nhà nuâc 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 cüa UBND 
Tinh; 

Can cü Quyt djnh s 232 1/QD-UBND ngày 28/10/2021 cüa UBND tinh Nam 
Djnh ye vic phé duyt giá dat ciii the phiic vi bôi thu?mg, ho tr GPMB và tái djnh 
cu thrc hin dir an: Xây dirng duèng gom Quôc l 10 (doan tü duèng trijc Lc 
Vuçing den di.thng Phü Nghia), thành phô Nam Djnh (Dcit 2); 

Can cu Quyêt djnh sô1394/QD-UBNID ngày04/8/2022 cüa UBNID tinh Narn 
Djnh ye vic phê duyt giá dat ci the phiic vii bôi thithng, h trg GPMB và tái djnh 
cu thrc hin dir an: Xây drng dung gom Quôc 1 10 (doan tü du&ng trçic Lc 
Vuqng den dung Phü Nghi'a), thành phô Narn Djnh (Dçt 3); 

Can cü Van bàn so 633/UBND-VP5 ngày 12/8/2022 cüa UBND Tinh ye h6 trq 
khác trong Cong tác GPMB dir an Xây drng du&ng gorn Quôc 1 10 (doan ttr duing 
tric Lc Vuçing den dtrng Phü Nghia) thuc các phithng: Lc Vuqng, thông Nhât, 
Lc Ha,  thành phô Nam Djnh (Dçit 3); 

Can cü Van bàn so 2858/STNMT-DDDK&KTD ngày 08/9/2022 cüa Sâ tài 
nguyen môi trthng Tinh ye yjéc xem xét bOi thung, h trn dôi yâj 02 doanh nghip 
dê th?c hin dr an xây dirng du?mg gorn Quôc l 10 (Doan tr dithng triic Ltc Vucing 
den dung Phà Nghia, thành phô Narn Djnh); 

Can cr Quyêt djnh sO 394/QD-UBND ngày 02/02/202 1 cüa UBND Thành ph 
Nam Djnh y yiêc thành l.p Hi dông bôi thuông, ho tro yà tái djnh cu GPMB Dir 
an: Xây drng dumg gorn Quôc 1 10 (doan ti'i du?ng triic Lc Vixçrng den du&ng Phü 
Nghia), thành phô Narn Djnh; 

Can cü Quyêt djnh sO 1547/QD-UBND ngày 28/4/2021 vàQuyet djnh s 
7574/QD-UBND ngày 01/9/2021 cüa UBND thành phô Narn Dinh ye yiêc kiên toàn 
Hi dOng bôi thuäng ho tror yà TDC GPIV[B d thirc hin mt sO dir an dang triên khai 
trên dja bàn thành phO Nam Djnh; 



Can cü kin kt 1un tti cuc hçp Hi dng bi thithng, h trçi GPMB ngày 
17/6/2022 và ngày 18/8/2022 

Can cr Biên bàn xác dinh din tIch dat dai, kiêm dêm tài san 4t kiên true, cay 

trng vt nuoi trên dt thu hM d lam co s 1p phirnng an bôi thung, ho trg và tái 
djnh cu GPMB khi Nba nuóc thu hi dt cüa các h gia dInh, cá nhân. 

Theo d nghj cüa Hi dông bôi thumg, ho trçi và tái djnh Cu GPMB Thành phô 

tai Th trInh s 433/TTr-HDGPMB ngày 04/11/2022 v vic phê duyt phuccng an, dir 
toán ehi tit kinh phi bi thu&ng, h trçi và tái djnh cu GPMB 1tn 3 — Dat 3 dir an: 
Xây dirng du&ng gom Quc 1 10 (dotn ti'r du?ing tric Lc Vuqng dn dir&ng Phü 
Nghia), thành phê Nam Djnh; 

Can cr k& qua thm djnh cüa phông Tài chInh k hoch tti Van bàn s 
1249/KQTD-TCKH ngày 04/11/2022 và kt qua thm djnh cüa phông Quân 1 do thj 
tti Van bàn s 107/TD-QLDT ngày 04/11/2022; 

Phông Tài nguyen và Môi tru&ng tng hcp, d nghj UBND thành ph phê 
duyt phi.rng an, dr toán chi tit kinh phi bi thu&ng, h trçl và tái djnh cu GPMB 
1n 3, dqt 3 dir an: Xây d'çmg du&ng gom QUC 1 10 (don tü duông triic Lc Vuqng 
dn drnxng PhU Nghia), thành ph6 Nam Djnh, cii th nhu sau: 

A. Kinh phi bi thtr?rng, h trq GPMB: 
A . A. A •A 1. Tong kinh phi boi thirong, ho trçr va to chtrc thçrc hiçn GPMB theo 

phirong an lap: 23.462.968.000 dng. 
2. Tng kinh phi bôi thu*ng, h trçr và ti chfrc thirc hin GPMB san khi 

thm dinh: 23.462.968.000 d1ng. 
. . . 

(Bang chit: Hai mitch ha ty hon tram sau mu'cti hai triu chin tram sáu 
tam nghIn dông) ;JYEN 

A ;iUNG 
Bao gom: 

TT Ni dung 
- 

Giá trj (d' 
I Kinh phi bi thtrô'n, h trçr: 23.002.910.000 
- Bôi thuing, h trçi ye dat: 20.492.146.000 
- Htravuqtlâp: 1.630.000 
- Cong trInh, VKT: 1.479.476.000 
- Cay trông, hoa màu, 4t nuôi, NTTS...: 214.863.000 
- Các chInh sách h thy: 
+  Htrçrdichuyn: 32.000.000 
+ Htrcithuênhà: 34.800.000 
+  H tror san xuât kinh doanh: 4.200.000 
+  H trçl chInh sách xâ hi: 0.0 
+  Khen thu&ng bàn giao mt bang: 3 5.000.000 
+  Htrciôndjnhdiisng: 17.625.000 
+  H trq chuyên di ngh nghip tto vic 1am: 691.170.000 
II Kinh phi t chfrc thirc hin: 460.058.000 
III Ting kinh phi bi thtrô'ng, h trq (1+11): 23.462.968.000 

t toán kinh phi chi tiêt kern theo) 



II. Nguôn kinh phi d thtrc hin GPMB: . 
Ngân sách thành ph; ngun thu tin sü dung dt t.i các khu do thj, tái djnh cu 

trên dja ban thành phô Nam Djnh do UBND Thành phô Nam Djnh lam chU dâu tu và 
các nguôn von hcp pháp khác. 

B. Tái d!nh  cir: 
1. Danh sách các h dü diu kin thrqc giao tái d!nh  cir: 

STT H9 và ten chü sü' dyng dt 
VI trI B DT sfr 

dyng 
DT dã 
thu hi 

DT thu 
hi 

DT 
con 1i Ghi chá 

TO Thfra (2) (m2) (m2) (m2) 

1. TrAn Hoài Smlvà bà 
NguynThjThüy 26 58 470,8 83,8 384,6 2,4 

* Ghi chi: Nêu hç5 gia dInh cá nhán trên có nguyen vQng mua dat tái djnh cit 
phái lam dan dê nghj dircic UBND phu'àng xác nh2n khóng con chó a nào khác trên 
dja bàn phithng ncii có dat bj thu hOi thi môi hç3 gia dInh dwçic giao 01 thja dat tái 
djnh cit (trong vOng 30 ngày ké tic ngày gia dInh nhn tiên bói thu'&ng ho trcf GPMB). 

2. Vj trI giao tái dinh cir: 
Khu tái djnh Cu dat djch v11 Lc Vuçng — Phithng Lc Vuqng. Cii the nhu sau: 
- Vj trI 1 duing Iran Minh Tong (don ti'r dithng Lc Vuçing den dixng Trân 

Thj Dung có m.t cat ctu&ng 5m+10,5m+5m): 
- Vj trI 1 du?mg Trân Du Tong (doin tr duèrng Lc Vuqng den duOng Trân 

Khàc Chung Co mt cat du&ng 4m+8m+4m): 
3. Giá thu tiên sir diing dt tái d!nh  cir: 
Theo Quyêt djnh so 1394/QD-UBND ngày 04/8/2022 ye vic phê duyt giá dat 

the phyc vu bôi thuing, ho trçl và tái djnh cu thirc hin dir an: Xây drng &thng 
gom Quôc 1 10 (doan ti'r du?ing tric Lc Vuqng den duing Phü Nghia), thành phô 
Nam Djnh (Dç't 3). C the nhu sau: 

- Vj trI 1 du?mg Trân Minh Tong: Doan tir ththng Lc Vuçing den duiing Trân 
Thj Dung (M.t cat du&ng 5m+10,5m+5m): 29.609.000 dIm2. 

- Vj tn 1 du&ng Trân Du Tong: Dotn tiir dithng LC Vuçing den dung Trãn 
Khäc Chung (Mat cat dithng 4m+8m+m44):25.028.000 dim2. 

PhOng Tài nguyen và Môi truOng dê nghj UBND thành phô Nam Djnh xem 
xét, quyêt djnh./. 

Noinhân: 
- UBND Thành ph6, 
- L.ru VT, HS. 

 

Trân Van Chánh 



BANG T 
D1,J'AN: XAY IM,J'NG 

PHONG 

NH PHI BOI THU'OG, HO TRq GPMB LAN 3, DQT 3 
LQ 10 (DOAN T(1' DU'ONG TRVC LQC v1fQNG DEN DU'NG PHU NGHiA), 

THANH PHO NAM D!NH 

MT ngOy 10/11/2022 clea Phdng Ta, nguyen và Mói rtth'ng thành phO' 

STI' 

-- 

Ho vS tOn chü h 
Ola chi 

thSa 
dt 

Diên tich 
thu hôi 
(m2) 

OI TR.e ' Kinh phi bi thu*ng, hO trq ,
äai ' TS1 sIn trOn dt Cac chiub sich hO tro 

BO1 thirOng vO 
dSt 

, 

j1 
Cong trinh, 

VKT 

COy trOng, 
vlt nuOi 
' 

Di chuyOn ThuO nhl 
Khen 

thirong 
SIn xuOt 

kinh doanh 
On dinh d&I 

sOng 
Chuyn j 

nghO nghip 

TOng cong 

20,034,106,000 0 1,630,000 1,479,476,000 

(Nil'S) 

21,831,000 32,000,000 34,800,000 35,000,000 4,200,000 0 0 21,643,043,000 A CSc ho gia dinh dt 917.4 

TO dOn phO sO 16 (TO 24 Cu): 917.4 20,034,106,000 0 1,630,000 1,479,476,000 21,831,000 32,000,000 34,800,000 35,000,000 4,200,000 0 0 21,643,043,000 

TrOn Xuln Khn/ VS bI TrOn Thi 
NhSn 

TO 24 85.3 1,205,200,000 0 1,630,000 276,037,000 0 8,000,000 0 7,000,000 0 1,497,867,000 

2 TrAn Trong Thanh TO 24 145,4 2,190,451,000 0 0 266,845,000 6,116,000 8,000,000 9,600,000 7,000,000 0 2,488,012,000 

TrOn Thi HiOn! VS ông TrOn Trong 
Trung 

TO 24 53 3 802,965,000 0 0 186,361,000 95,000 0 3,600,000 7,000,000 0 1,000,021,000 

NguyOn Duy Binh! VS bI NguyOn 
Th Phoong Hoa 

TO 24 88.9 1,339,279,000 0 0 44,897,000 210,000 0 0 0 0 1,384,386,000 

TrOn HoSi Son! VS bS NguyOn Thi 
Thus' 

To 24 384.6 10,760,467,000 328,554,000 9,161,000 8,000,000 14,400,000 7,000,000 4,200,000 11,131,782,000 

6 
IrOn Thi BOo/vS Ong Trn Trong 
Mirth 

TO24 159.9 3,735,744,000 376,782,000 6,249,000 8,000,000 7,200,000 7,000,000 0 4,140,975,000 

B 
Cac hO gia dinh dOt nông nghp 
(1+11):' 

2,366.3 230,390,000 0 0 0 8,811,000 0 0 0 0 17,625,000 691,170,000 947,996,000 

I TO dOn phO sO 16 (TO 24 cO): 2,305.7 224,330,000 0 0 0 8,023,000 0 0 0 0 13,125,000 672,990,000 918,468,000 

I TrOn VIn Phi TO 24 116.0 11,600,000 0 34,800,000 46,400,000 

2 TrOn KhOc Nguyét TO 24 163.2 16,320,000 0 48,960,000 65,280,000 

IrOn Cong DSp (dl chOt) Con gái 
lrIn Thi Ngoan 

TO 24 82.5 8,250,000 0 24,750,000 33,000,000 

4 TrOn XuSn Long TO 24 56.3 5,630,000 0 16,890,000 22,520,000 

5 TrOn XuSn Qu9 TO 24 33 0 3,300,000 429,000 0 9,900,000 13,629,000 

6 TrOn HOn Lp TO 24 111.0 11,100,000 1,443,000 3,375,000 33,300,000 49,218,000 

7 TrOn Duyen ThSo TO 24 94.5 9,450,000 1,229,000 0 28,350,000 39,029,000 

8 irOn BoOn TuOn TO 24 63.8 6,380,000 0 0 19,140,000 25,520,000 

9 TrOn BoOn TuOn TO 24 104.0 10,400,000 1,352,000 9,750,000 31,200,000 52,702,000 

10 TrOr, KhOc Huàng TO 24 14,1 1,410,000 1,983,000 0 4,230,000 7,623,000 

11 TrOn Cong Pha TO 24 122. I 12,210,000 1,587,000 0 36,630,000 50,427,000 

12 
Trn Huy ThSnh (dl chOt) Con gal 
TrSn Thi COc 

TO 24 14.4 1,100,000 0 3,300,000 4,400,000 

13 TrOn Thi LSnh TO 24 428.4 40,600,000 0 121,800,000 162,400,000 

14 TrOn Thi L TO 24 775.6 73,900,000 0 221,700,000 295,600,000 



STT 119 va ten chO h 
Dia chi 
thua 
dt 

Diên tIch 
thu hôi 
(m2) 

Kinh phI bi thuOng, h tro 
Oat dai Tal san trOn dt Cãc chInh sách h tm 

Tang cong Bi thuOng v 
dt 

Dt trOng 
ely Ilu nlm Vut I8p 

Cong trinh, 
VKT 

C8y trng, 
vOt nuoi 
(NTFS) 

Di chuyn ThuC nh8 
Khen 

thuOng 
San xuãt 

kinh doanh 
On djnh diyi 

song 
Chuyn 5j 
nghê nghip 

15 Trn Drc Anh Ti 24 126.8 2680000 0 38,040,000 50,720,000 

ii To dIn phô s 17 (T 25 ct): 60.6 6,060,000 0 0 0 788,000 0 0 0 0 4,500,000 18,180,000 29,528,000 

16 IrAn VOn DIng T 25 60.6 6,060,000 788,000 4,500,000 18,180,000 29,528,000 

C To chile, c quan: 227,650,000 0 0 0 184,221,000 0 0 0 0 0 0 411,871,000 

I Cong ty c6 phAn 519 227,650,000 4,776,000 232,426,000 

2 Doanh nghieplu nhln 3-2 0 179,445,000 179,445,000 

D 
Chi phi t chfrc thyc hiên: 
(A+B+C)*2% 460,058,000 

E TAng cing (A-i-B+C+D): 3,283.7 20,492,146,000 0 1,630,000 1,479,476,000 214,863,000 32,000,000 34,800,000 35,000,000 4,200,000 17,625,000 691,170,000 23,462,968,000 



BAlO'. 
otJ AN E 

XAY 
.PHA 

UBND THANH PHO NAM DJNH 
HQI BONG BTHT & TBC GPMB 

- Dtr an: Xây drng thrông gom Quc 1 10 
(d6n tfr dir&ng triic Lc Vu'g'ng dn du'ô'ng 

Phñ Nghia), thmnh ph Nam Bjnh. 

SE: /TTr-HD GPMB 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

TP. Nam Djn/i, ngày OLf  tháng 11 nàm 2022 

T( TRINH 
V/v Phê duyt phirong an kinh phi bi thtr?rng, h trçr tái djnh dr GPMB dir 
an: Xây dirng thring gorn Quc 1 10 (doin tfrdtr?ing triic Lc Vtrçrng dn 

thro'ng Phu Nghia), thanh pho Nam B!nh  (Lan 3- Dot 3). 

KInh g1ri: - UBND thành pM Nam Djnh; 
- Phông Tài nguyen rnoi tnrng Thành phô; 
- Phông Tài chInh kê hoch Thành phô; 
- Phông Quãn 1 do thj Thành phô. 

Cn cü Li4t dt dai 2013 dixçc quc hi thông qua ngày 29/11/2013; 
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cUa ChInh phü quy djnh 

chi ti& thi hành môt so diêu cüa Lut dat dai 2013; 
Can cü Nghj djnh so 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü ye bôi 

thuô'ng, M trçl và tái djnh cu khi Nhà nuâc thu hôi dat; 
Can cü Thông tu so 30/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B tài nguyen và 

môi tru?ing quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên miic dIch sir diing 
dt, thu hôi dat; 

Can cü Thông tu s 37/TT-BTNMT ngày 30/6/20 14 cüaB tài nguyen và 
môi tru&ng quy djnh chi tiêt ye bôi thung, ho trçi, tái djnh cu khi Nhà nuâc thu 
Mi d.t; 

Can cü Thông tu 36/2014/TT-BTNMT cüa B Tài nguyen và Môi tru?ing 
y vic quy djnh chi tiêt phucmg pháp djnh giá dat, xây dirng, diéu chinh bang giá 
dat, djnh giá dat the và tu van xác djnh giá dat; 

Can cü Thông tu so 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 cüa Bô Tài chInh 
Quy djnh vic huàng dan vic 1p dr toán, sü dung và thanh quyêt toán kinh phi 
t chirc thirc hin bOi thu&ng, ho trçl, tái djnh cu khi Nhà nuóc thu hôi dt; 

Can cü Thông tu so 33/2017/Yf-BTNMT ngày 29/9/20 17 cüa B Tài nguyen 
và Môi trtx?Yng quy djnh chi tiêt Nghj djnh so 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa 
ChInh phü süa dôi, bô sung mt so diêu Nghj djnh quy djnh chi tit thi hành Lu.t dt 
dai và sira dôi, bô sung mt sO diêu cüa các Thông tu hu&ng dn thi hành Li4t a 
dai; 

Can ëü Van bàn hçip nht 05/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 cüa B Tài 
nguyen và Môi tru&ng Hçip nhât Nghj djnh quy djnh ye bôi thung, M tra tái dinh 
cu khi Nhà nuâc thu hôi dat; 

Can cü Van bàn sO 08ATBWBTNMT ngày 07/8/2020 cüa B Tài nguyen 
và Môi truông hp nhât Thông tu quy djnh ye ho sci giao dt, cho thuê dat, chuyn 
miic dIch sü d1ng dat, thu hOi dat; 



Can cü Quyt dnh s 20/2014/QD-TJBND ngày 30/9/2014 cüa UBND tinh 
Nam Dnh ye vic üy quyên cho UBND cap huyn quyêt djnh thu hi dt; 

Can cir Quyêt djnh so 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic phê duyt Dr an: Xây dirng dung gom Qu& l 10 (don t& 
duèng tric Lc Vuqng den thr&ng Phü NghTa), thành phô Nam Djnh; 

Can cr Quyêt djnh so 46/20191QD-UBND ngày 3 1/12/2019 cUa UBND 
Tinh ye vic ban hành quy djnh bang giá dat trên dja bàn tinh Nam Djnh áp diing 
tü ngày 0 1/01/2020 den 31/12/2024; 

Can cr Quyêt djnh sO 17/2020/QD-UBND ngày 02/6/2020 cUa UBND 
Tinh ye vic süa dôi bô sung mt so diêu cüa quy djnh bang giá dat trén dja bàn 
tinh Nam Djnh áp diing tü ngày 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 hành quy djnh cii the mt so ni dung ye bôi thuông, ho 
trçi và tái djnh cu khi Nhà nithc thu hôi dat trén dja bàn tinh Nam Djnh; 

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 bOi this&ng, ho trq thit hi ye nhà, 
cong trinh xây dirng khác gän lien vci dat khi Nhà nuóc thu hOi dat trên dja bàn 
tinh Nam Djnh; 

Can cü Quyêt djnh sO 06/2022/QD-UBND ngày 22/4/2022 cüa UBND tinh 
Nàm Djnh ban hành quy djnh dn giá bôi thu?mg, h trç cay trông, 4t nuOi là 
nuOi trông thüy san ph%Jc vi cong tác GPMB trén dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can ci'r Quyet djnh so 09/2022/QD-UBND ngày 26/4/2022 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ban hành Quy djnh ye din tIch tôi thiêu duqc phép tách thüa các 1oti 
dat trên dja bàn tinh Nam Dinh; 

Can c1r Quyêt djnh sO 1 1/2022/QD-UBNID ngày 28/4/2022 cüa UBND 
Tinh ye vic bãi bO, süa dOi, bô sung mt so diêu cüa quy djnh c1i the mt so nOi 
dung ye bôi thithng, h trq và tái djnh cu khi Nhà niróc thu hôi dat trên 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 so 2321/QD-UBND ngày 28/10/2021 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye yjéc phê duyt giá dat cii the phiic vi bOi thung, ho tr GPMB yà 
tái djnh cu thrc hin d%r an: Xây dirng duing gom Quôc 1 10 (don tr du&ng trçic 
Lc Virqng den dumg Phü NghTa), thành phô Nam Djnh (Dcit 2); 

Can ci'r Quyet djnh sO 139/Q- ngày04/8/2022 cüa UBND tinh 
Narn Djnh y  vic phe duyt giá dat cii the phiic vi bôi thung, hO trçl GPMB yà 
tái djnh cu thirc hin dir an: Xây d%rng dusô'ng gorn QuOc 1 10 (don tü duing truic 
Lc Vucing dn dung Phü NghTa), thành phô Nam Djnh (Dqt 3); 

Can cü Van bàn so 633/UBND-VP5 ngày 12/8/2022 cüa UBND Tinh ye ho 
trq khác trong cOng tàc GPMB dir an Xây drng dithng gom Quoc 1 10 (don tü 
dithng tric Lc Vung den dung Phü Nghia) thuc các phung: Lc Vizgng, 
thng Nh.t, LOc  H, thành phO Nam Djnh (Dçit 3); 

Can cir Van ban so 2858/STNMT-DDDK&KTD ngày 08/9/2022 cUa Sâ tài 
nguyen môi truông Tinh y  yjéc xem xét bOi thung, hO tr dôi vâi 02 doanh 
nghip dê thirc hin dii an xây drng du&ng gorn Quôc 1 10 (Doan tr ththng triic 
Lc Vuçrng dn duông Phü Nghia, thành phO Nam Djnh); 

Can cir Quyêt djnh so 394/QD-UBND ngày 02/02/2021 cüa UBND Thành 
pM Nam Dnh ye yiêc thành 1p Hi dOng bôi thuông, ho trq và tái djnh cu 
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GPMB Dir an: Xây dmg duèng gorn Quôc 1 10 (do?n tü du&ng tric Lc Vu9ng 
dn ththng Phü Nghia), thành phô Nam Dtnh; 

Can cü Quyêt djnh so 1547/QD-UBND ngày 28/4/2021 và Quyêt djnh so 

7574/QD-UBND ngày 01/9/2021 cüa UBND thành phô Narn Djnh ye vic kin 
toàn Hi dông bôi thumg ho trçl và TDC GPMB dê thrc hin mt so dir an dang 
trin khai trên dja bàn thành phô Nam Djnh; 

Can cü kiên kêt 1un tai  cuc hçp Hi dông bôi thuông, ho trq GPMB 
ngày 17/6/2022 và ngày 18/8/2022 

Can cir Biên bàn xác djnh din tich dat dai, kiêm dém tài san 4t kiên true, 
cay trng vt nuôi trên dat thu hôi dê lam co sâ 1p phuang an bôi thiià'ng, h trçr 
và tái djnh cii GPMB khi Nhà nrnrc thu hôi dat cüa các h gia dInh, cá nhân. 

Hi dông bôi thuing, ho trçl và tái djnh cii GPMB Thành ph d nghj: 
PhOng Tài nguyen Môi tr1xng, phOng Tài chInh kê hoach,  phông Quãn 1 do thj 
Thành phô thâm djnh trmnh UBND thành phô Nam Djnh phê duyt phuong an, du 
toán chi tiêt kinh phi bôi thumg, ho trçl và tái djnh cii GPMB di,r an: Xây d%rn 
dung gom Quôc 1 10 (don tir &r?ing tritc Lc Vucing den dithng Phü NghTa);, 
thành phô Nam Djnh (Lan 3 - Dçt 3), ci the nhu sau: 

A. Kinh phi bi thur&ng, ho trq GPMB: 
1. Tng kinh phi bi thtrô'ng, h trçr và t chfrc thirc hin GPMB: 

23.462.968.000 dn 
(Bang chti': Hai mwcli ba tj" bón tram sáu rnu"o'i hai triu chin tram sáu mu'o'i tam 

nghIn dong) 

Bao gim: 

TT Nçu dung ., . A 
Gia tr! (dong) 

I Kinh phI bi thtrô'n, ho trçr: 23.002.910.000 
- BM thu&ng, h trçr ye dat: 20.492.146.000 
- H trçi vuqt l.p: 1.630.000 
- Cong trInh, VKT: 1.479.476.000 
- Cay trng, hoa màu, 4t nuôi, NTTS...: 2 14.863.000 
- Các chInh sách h tro: 
+ Ho trçi di chuyên: 32.000.000 
+ H6 tro thuê nhà: 34.800.000 
+ H tro san xuât kinh doanh: 4.200.000 
+ H6 tro chinh sách xã hôi: 0.0 
+ Khen thuing bàn giao mt bang: 35.000.000 
+ H trçl on djnh diii song: 17.625.000 
± H trçr chuyên dôi nghê nghip tao  vic lam: 69 1.170.000 
II Kinh phi ti chfrc thirc hin: 460.058.000 
III Tong kinh phi bi thurô'ng, ho trçr (1+11): 23.462.968.000 

(Co dy' toán kinh phi chi tiêt kern theo) 
II. Nguôn kinh phi d thic hin GPMB: 
Ngân sách thành ph; nguôn thu tin sü ding dt tai  các khu do thj, tái dinh 

cii trên dja bàn thànhphô Nam Djnh do UBND Thành phô Nam Dinh lam chU 
dâu tu và các nguôn von hcp pháp khác. 
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B. Tái dinh cu: 

1. Danh sách các h dii diu kin duqc giao tái djnh cir: 

STT Hç và ten chü sfr ding dt 
Vi tn BO DT 

ding 
(m2) 

DT aa 
thu hi 

(m2) 

DT thu 
hi 
(m2) 

DT 
con lal 
(m2) 

Ghi 
chñ Tr Thfra 

Trn Hoài Scynlvà bà 
Nguyen Thj Thüy 26 58 470,8 83,8 384,6 2,4 

* Ghi chi: Nêu h gia dInh, cá nhân trën có nguyen v9ng mua dat tái djnh 
cu phãi lam dan duge UBND phu&ng, Chi nhánh van phông dàng kI dat dai 
.Thành phô xác nhn không con chô & nào khác trén dja bàn phumg noi có dat bj 
thu hôi thI gia dInh duqc giao 01 thüa dat tái djnh Cu. 

2. Vj trI giao tái djnh cir: 
Khu tái djnh Cu dat dlch  vii Lc Vucmg — Phu&ng Lc Vuçing. Cu the nhu 

sau: 
- Vj trI 1 du&ng Trân Minh Tong (don tt'r du&ng LOc  Vucmg den duO'ng 

Trân Thj Dung có mt cat du&ng 5m+10,5m+5m): 
- Vj trI 1 du&ng Trân Du Tong (doan t1r du&ng Lc Vuqng den du&ng 

Trân Khäc Chung cO mt cat du&ng 4m+8m+4m): 
3. Giá thu tin sfr diung dt tái dlnh  ctr: 
Theo Quyêt djnh so 1394/QD-UBND ngày 04/8/2022 ye vic phê duyt giá 

dat cii the phiic vi bôi thithng, ho trq và tái djnh cu thirc hin dr an: Xây dirng 
du&ng gom Quôc l 10 (don tr du&ng tric Ltc Vuçmg den duO'ng Phü Nghia), 
thành phô Nam Djnh (Dcit 3). Ciii the nhu sau: 

- Vj trI 1 du&ng Trân Minh Tong: Dotn tü du?mg Lc Vucmg den du&ng 
Trân Thj Dung (Mit cat du&ng 5m+10,5m+5m): 29.609.000 dIm2. 

- Vi tn 1 du&ng Trân Du Tong: Don tü du&ng Lc Vuçmg den du&ng 
Trn Kh.c Chung (M.t cat du&ng 4m+8m+m44): 25.028.000 dIm2. 

Hi dông bôi thu&ng, ho trçl và tái djnh cu GPMB thành phô dê nghj phông 
Tài nguyen Môi tru&ng Thành phô, phOng Tài chInh kê hoch, phOng Quãn l do 
thj Thành phô thâm djnh, trInh UBND thành phô Nam Djnh phé duyt4- 

No'in1zin: 
- UBND Thành phô, 
- PhOng TC KH TP; 
- Phông TN&MT TP; 
- PhOng QLDT; 
- Lisu VT, HS GPMB. 

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

GB. BAN QUAN L' DV AN BTXD TP 
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UBNDTP NAM DINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG TAI CH!NH KE HOACH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 1249/KQTD-TCK}]I TP.Nam Dinh, ngày 04 tháng 11 nàm 2022 

KET QUA THAM DIINH 

Phirong an kinh phi bi thir&ng, h trq tái djnh cir GPMB 
Dii' an: Xãy dl.lng  thrrng gom Quc 1 10 (doin tfr thrông triic Lc Vu'qng dn 

du*ng Phii Nghia, thành ph Nam Djnh (lan 3 - dç't 3) 

Can thLu2t dá't dai 2013 du'çic Quô'c hi5i thông qua ngày 29/11/2013, 

Can thNghj djnh so' 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cüa C'hInh Phi quy djnh 
chi tilt thi hành môt sO' tiu cza Luát dd't dai, 

Can ci'Nghj djnh sl 47/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia ChInhphz quy djnh 
ve bi thzthng, h0' trci, tái dinh cit khi N/ia nzthc thu hOi dát, 

Can th Thông tu' sO' 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 cza Bç3 Tài chInh 
hu'67ig dan vic 1p du' toán, sl'r dyng và thanh quyêt toán kinh phi tO chj'c thicc hin 
bi thu'&ng, ho trçi, tái djnh cit khi Nhà nwó'c thu hOi dát, 

Can cz' Nghj djnh sO' 01/2 01 7/ND-CP ngày 06/01/2017 cza ChInh phi ye tha 
dói, bô sung m5t sO' nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luáth dat dcii; 

Can cz Quylt d/nh sO' 2301/QD-UBND ngày 16/9/2020 cia UBND tinh Nam 
Djnh v vic phé duyt dy' án. Xáy dimg du'&ng gom Qudc 1c3  10 (dogn tit dztông 
tryc Lç5c Vwcing dIn du'&ng P/li Nghia), thành phl Nam Djnh; 

Sau khi xem xét ho sa và d nghj tai Th trInh s 433/TTr-HD GPMB ngày 
04/11/2022 cüa Hi dng bôi thiRmg h trg và tái djnh cu GPMB dir an: Xây dirng 
duimg gom Quc 1 10 (doan tü drnmg trc Lc Vuçmg dn drnng Phñ Nghia) 
thành ph Nam Djnh (1n 3 - dçTt 3), phông Tài chInh K hoach thông báo kêt qua 
thm dinh nhu sau: 

I. Can cfr pháp 1, nguyen tc và do'n giá xy diyng phu'o'ng an, thy toán: 
- Phuong an, di,r toán bM thu'?mg, h trçl tái djnh Cu GPMB dir an: Xây dng 

di.thng gom Quc 1 10 (don t1r duô'ng tric Lc Vucing dn dthng Phii Nghia) 
thành phô Narn Djnh (1n 3 - dcit 3) duçic Hi dng bi thixmg, h trçi GPMB xây 
dimg trên co s&: 

+ Thông tu séi 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B Tài nguyen và 
Môi tnr?ing quy djnh chi tit v bi thuè'ng, h trçl, tái djnh cu khi Nba rnró'c thu hi dt; 

+ Quyt djnh s 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 cüa UBNID tinh Nam 
Dnh ye vic ban hành quy djnh cii th mt s ni dung v bi thuô'ng, h trçi và tái 
ctinh cu khi nhà nucc thu hôi dat trên dja bàn tinh Nam Djnh; Quyêt dnh s 
1 i/2022/QD-TJBND ngày 2 8/4/2022 cüa UBND tinh Nam Dnh v vic bãi bó, sira 
dôi môt so diêu cüa Quy dlnh  c the mt so ni dung v bi thuông, h trçY Va tái 
dinh cu khi Nhà niiyc thu hôi dat trên dia bàn tinh Nam EDinh ban hành kern theo 
Quyêt djnh s 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/202 1; 



+ Quyt dnh s 06/2022/QD-UBND ngày 22/4/2022 cüa UBND tinh Nain 
Djnh ban hành Quy djnh dcm giá bi thuè'ng, h trg cay trng, vt nuôi là thu5' san 
phuc vii cong tác GPMIB khi Nba nrnc thu hM dt trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

+ Quy& djnh s 1394/QD-UBND ngày 04/8/2022 cüa UBND tinh Narn Djnh 
v vic phê duyt giá dt c th phiic vii bM thxmg, h trç GPMB và tái djnh Cu 
thirc hin dir an: Xây dçrng di.thng gom Quc 1 10 (don tr duè'ng try.c Lc Vucrng 
dn dumg Phü Nghia) thành ph Nam Djnh (dcit 3) 

+ Can cr Van bàn 633/TJBND-VP5 ngày 12/8/2022 cüa UBND tinE Nam 
Djnh h trçi khác trong cOng tác GPMB dir an: Xây drng ththng gom Quc 1 10 
(doan tir dung trc Lc Vuçmg dn du?mg Phii NghTa) thuc các phumg Lc 
Vi.rçcng, Thng Nht, Lc Ha, thành ph Nam Djnh (dçit 3) 

+ Biên bàn xác djnh din tIch d.t dai, kim dm tài san 4t kin trüc, cay 
trng, vt nuôi trên dt bj thu hi d lam ca s& 1p phucing an bi thuông, h trg, tái 
djnh Cu khi Nba nuó'c thu hi dt phc vii GPMB thrc hin dir an: Xây dmg dwmg 
gorn Quc 1 10 (doan tr duè'ng tric Lc Vucing dn dumg Phü Nghia) thành ph 
Nam Dnh, ducic dai  din nguñ có dat bj thu hi và các cá nhân, don v có lien quan 
xác nhân; 

+ Van bàn pháp 1 khác có lien quan 

- Nguyen tc và dan giá cüa phuo'ng an bi thu?mg (h trci): cay trng; các 
chInh sách h trg ducic áp ding và 4n diing phü hçip vth th'rc t ti thai dim xây 
drng phucmg an và phi hçxp vó quy djnh hin hành. 

II. Tong kinh phi bôi thtrô'ng, h trq và to chfrc thiyc hin GPMIB ciii th: 
Donvj: 1.000dông 

STT Ni dung 
Kinh phi 

trinh thm 
dinh 

Kinh phi sau 
thâm dinh 

Chênh 
lnh 

(+) Tang 

(-) Gim 
1 Kinh phi bM thirô'ng, h trçr 1.029.658 1.029.658 0 

1.1 Cay trng, v.t nuôi.... 214.863 214.863 
1.2 CácchinhsáchhtrG 814.795 814.795 

Hôtrcrdichuyé'n 32.000 32.000 
Ho trçr thuê nhà 34.800 34.800 
Ho tl'Q' san xut kinh doanh 4.200 4.200 
Khen thu'&ng bàn giao mgt bang 35.000 35.000 

HO trcl dn djnh d&i song 17.625 17.625 

HO trçl chuye'n dó'i nghe nghip, tao 
viçc lam 

691.170 691.170 

2 Kinh phi ti chfrc thtrc hin (2%) 460.058 460.058 0 
Ting cong 1.489.716 1.489.716 0 

(Co bang tó'ng hQp chi tie't kern theo) 

Trên day là kêt qua thâm djnh phuang an, dçr toán chi ti& bi thuäng, h trg 
GPMB - Dr an: Xây dimg duang gom Qu& l 10 (doan tr duang tnic Lc Vuçmg 



dn du'ông Phñ NghTa) thành ph Nam Dnh (1n 3 - dcit 3) phn bM thuàlTlg, ho trçi 
cay trng, vt nuôi; các chInh sách h trçl; kinh phi t chirc thirc hin büa phông Tài 
chInh k hoch thành ph. Can cr kt qua thm djnh nay và các quy dnh hin hành 
khác Hi dng bi thuing, h trq và tái djnh Cu GPMB dr an: Xây dirng duèng 
gom Quc 1 10 (doan tr dumg tryc Lc Vucmg dn dumg Phü Nghia) thành ph 
Nam Djnh (1n 3 - d9't 3) trInh phê duyt dir toán kinh phi bi thrnmg, h trç vâ thrc 
hin các binrc tip theo dñng quy djnh hin hành./ 

Noi nhân: 
- UBND thành pho; 

- HDBT HT va TDC GPMBTP 
- Liru TCKH. 



tB\I) TUANII ['HO NAM U1NII 

1'llOG IAI CIIiNH KE iio 
CONG HOA N JIQI Cii0 NGHIA \'IT NAM 

Dc tat)  - Tu do - l-Ianlj phuc 

NC HOP KINI-J piil BOITHUONC, HOTROGPMB LAN 3,DQT3 
NC GOM QtOC LQ 10 (DO.N Tl D1NG TRI)C LOC VUNG l)EN DUONG PIIU NCHIA), 

THANH P1-10 NArI DiNH 

- t qua thãrn dinh s6 249 /KQTD-TCKH ngáy 04/11/2022 cOa ph/mg mi chinh k hoach) 

STT Da clii 
Din tIch 

dt thu hôi 
Cly trng, vt 
nuOi (NTTS) 

Các chinh sách 1I tr9 - 

Di chuyén Thu8 nba Kheri tiluong 
. . San xuat kinh 

doanh 
On dnh dOi 

song 
Chuyn ii&i 
nghe nghip 

Tong cyng '1v va ten chu hy 

A Cac h gia dinh dt 6 917,4 21.831.000 32.000.000 34.800.000 35.000.000 4.200.000 0 0 127.831.000 

i6 tl8n )h s6 l6(T 24 cii): 9 17,4 21.831.000 32.000.000 34.800.000 35.000.000 4.200.000 0 0 127.831.000 

I Trn Xuln Khttn/ Va ha Tran Thi Nhãn T/ 24 85,3 0 8.000.000 0 7.000.000 0 15.000.000 

2 Tran Tr9ng Thanh Ta 24 145,4 6.116.000 8.000.000 9.600.000 7.000.000 0 30.716.000 

3 Trn Thj Hi&if Vii Ong Trn Trong Trung Ta 24 53.3 95.000 0 3.600.000 7.000.000 0 10.695.000 

4 Nguyn Duy Binh/ Vii bá Nguyn Thi Phtwng Hoa Ta 24 88,9 210.000 0 0 0 0 210.000 

5 Trn I-ba) Sun! Vii bii Nguyn Th) Thug Ta 24 384,6 9.161.000 8.000.000 14.400.000 7.000.000 4.200.000 42.76 1.000 

6 TrAn Th Diio/vii Ong Trn Trong Minh To 24 159,9 6.249.000 8.000.000 7.200.000 7.000.000 0 28.449.000 

B Ciic h gia dinh diI nông nghip (1+11): 2.366,3 8.811.000 0 0 0 0 17.625.000 691.170.000 717.606.000 

I T/i din pha sa 16 (T 24 cO): 2.305,7 8.023.000 0 0 0 0 13.125.000 672.990.000 694.138.000 

I Trn Vim Phi T6 24 116,0 . 0 34.800.000 34.800.000 

2 TrAnKhcNguyt TS24 163.2 0 48.960.000 48.960.000 

3 Trn Cong DSp (di chét) Con gái Tram Thi Ngoan Ta 24 82,5 0 24.750.000 24.750.000 

4 Trn Xuin Long To 24 56.3 0 16.890.000 16.890.000 

5 Trn Xuin Qu T6 24 33,0 429.000 0 9.900.000 10.329.000 

6 Trim H&u Lip To 24 111,0 1.443.000 3.375.000 33.300.000 ' 38.118.000 

7 Trn Duyên Thiio To 24 94,5 1.229.000 0 28.350.000 29.579.000 

8 TranDoinTuan Ta24 63,8 0 0 19.140.000 19.140.000 

9 TrtmnDoinTun Tô24 104,0 1.352.000 9.750.000 31.200.000 42.302.000 

10 lrinKhacHuong T624 14,1 1.983.000 0 4.230.000 6.213.000 

11 TrAnCOngPha T624 122,1 1.587.000 0 36.630.000 38.217.000 

12 Tran HuyThinh (dl chaQ Con gil Tram Th COc To 24 14,4 0 3.300.000 3.300.000 

13 TranThi Linh Ta24 428,4 
- - 

0 121.800.000 121.800.000 



SF1' hg vii ten cliu h l)ja clii 
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(;huyn d61 
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13 Trãn Thj Linh To 24 428,4 0 121.800.000 121.800.000 

14 Tr6n Thi Lv T6 24 775,6 0 221.700.000 22 1.700.000 

IS Trn Dic Anh T6 24 126,8 0 38.040.000 38.040.000 

II 16 dan ph6 s6 17 (T6 25 cO): 60,6 788.000 0 0 0 0 4.500.000 18.180.000 23.468.000 

16 Tr6n Van DOng 1625 60,6 788.000 4.500 000 18.180.000 23.468.000 

C T6chu'c,co'quan: 184.221.000 0 0 0 0 0 0 184.221.000 

Cong ty c6 phn 519 4.776.000 4.776.000 

2 Doanh nghip tu nhàn 3-2 179.445.000 179.445.000 

D Chi phi t6 chuc thg'c hin (2%): 460.058.000 

E T6ng cong (A+B+C+D): 3.283,7 214.863.000 32.000.000 34.800.000 35.000.000 4.200.000 17.625.000 691.170.000 1.489.716.000 



D' an: Xãy chng thul;' 
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Kinh phI to chü'c thi'c hin GPMB lan 3 dçt 3 
l 10 (dotn tu' du'ô'ng tr1ic Lc Vu'y'ng den du'ô'ng Phu Nghia), thãnh phô Nam Djnh 

i s6 1249/KQTD-TCKH ngày 04/11/2022 cüa phông Tài chInh kê hoach 

Don v 

STT Don 
v 

Khi 
1trçng 

Thành tiên 
((long) 

Ni dung 

Clii phI lii ngh: 69.500.000 

- Hi nghj thông báo chU truong thu hi dt và trin khai k hoach GPMB tai  UBND phuông Lc 
Vung: 40 ngrni x 20.000 d/bui (nira ngay)/dai biu bui 3 2.400.000 

- Chi giái khát gifa gii cho các thành phn tham gia kirn dm tài san trên dt thu hi, sa h9a mt bng: 
20 ngui x 20.000 d/bui (nlra ngay)/di biu bui 20 8.000.000 

- Hi nghj phát t khai, hu'óng dn ngu'ôi dan kê khai nhân khu phi thuc vào san xut nông nghip: 30 
ngrài x 20.000 d/bui (ni'ra ngày)/di biu bui 5 3.000.000 

- Hi nghj giái quyt kin nghj sau khi do dac  khão sat tài san trên dt cüa các h gia dinh, cá nhân: 35 
ngii?i x 20.000 d/bui (nfra ngày)/dai biu 

buôi 5 3.500.000 

- Hi nghj phân loai  ngun gc sir difling dt: 25 ngu'Oi x 20.000 d/bui (nCra ngay)/di biu bui 15 7.500.000 
- Hi nghj thông qua dr thão Phiiong an chi tit bi thung, h tr GPMB tai  UBND Thành ph6: 50 
ngui x 20.000 d/bui (nra ngay)/di biu 

buôi 1 1.000.000 

- Hi nghj niêrn yt và kt thüc niêm yt cong khai dir tháo Phucrng an chi tit BTHT GPMB: 
35 nguOi x 20.000 d/bui (ni'ra ngày)/dai biu 

buôi 2 1.400.000 

- Hi nghj 1y kin nguôi dan v dr thào Phu'cing an chi tit BTHT GPMB: 30 ngui x 20.000 d/bui 
(ni'ra ngay)/dai bik 

buôi 6 3.600.000 

- Hi nghj giãi quyêt kiên nghj sau khi kt thitc niêm yt cOng khai dix thão Phuang an chi tit BTHT 
GPMB: 25 ngu'ài x 20.000 d/bui (nira ngày)/dai biu 

buôi 5 2.500.000 

- Hi nghj cong b và chi trâ tin bi thithng, h trg GPMB: 35 nguOi x 20.000 d/bui (ni'ra ngày)/di 
biu 

bui 8 5.600.000 

- Chi giái khát giüa gi?i cho các dai  biu tham dir bui lam vic nghim thu mt bAng các h dan bàn 
giao: 15 nguO'i x 20.000 d/bui (rnra ngay)/dai biu 

bui 10 3.000.000 

- Hi nghj kim dim tin d, giãi quy& tn tai  GPMB, tuyên truyn, vn dng ... ti UBND Thành ph 
và UBND phu'ng Lc Vung: 35 ngu'i x 20.000 d/bui (ni'ra ngay)/di biu 

bui 40 28.000.000 

2 Clii phi nhân Cong cho vic kim dim, tInh toán Ip phu'ong an bi thu'Ong, h trq GPMB: 276.886.000 



- Clii phi nhân cong cho viêc tInh toán, 1p  phu'ong an bi thuO'ng, h tr9 GPMB Va giâi quyêt ton ti cho 
11 ngu'Oi trong 4 tháng vói h s nhân cong trung binh là 3,574 

tliáii g 4 234 288 000 

- Lam them giO' T7. CN, lam ngoài giO' các ngày trong tuCn cho 11 nguOi trong 4 tháng vi h so uu1ui 
cong trung binh là 3,574: 3,574*1.490.000/176*16h*200%*8  ngui 

ti iang 4 42 598 000 

3 Clii time trangthit bj lam vic: may tInh, may in ... tháng 4 8.000.000 

4 Clii time ô to ch& tiên và bão ye áp tãi xe chO' tin tü' kho bic dn da diem clii trã tin GPMB: Ian 8 12.000.000 
Clii inn, photo tãi 1iu, van phông phm và xãng xc: giy in A3, A4, s, bit, hp file, thu'ó'c thép, 
binh sit so'n dng 1 39.244.000 

6 
Clii phi dnh giá dat ci the tti Quyt dlnh  s 1019/QD-UBND ngày 02/6/2022 cüa UBND tinh Nam 
Dinh: 

dông 1 44 428 000 

7 
Clii các ni dung khác: phát thanh thông báo các van ban, Thông báo, K hoch, Quyt djnh... cüa 
UBND Thành ph6, Hi dng BTHT và tái djnh cir GPMB, diu chinh GCNQSDD cüa các h gia 
dInh, cá nhan 

ding 1 10.000.000 

TONG CONG 460.058.000 



UBNI) THANH PHO NAM DINH  CQNG HOA xA 1101 CHTJ NGHIA VIT NAM 
PHONG QUAN LY DO TH! Dc 1p- Ti do - Htnh phüc 

    

S: 107 /TD-QLDT TP. Nam Djnh, ngày 04 tháng 11 näm 2022 

KET QUA THAM DINTI 
Phê duyt phirong an kinh phi bii thtrô'ng, h trq tái djnh cir GPMIB diy an: 

Xây diyng thrôrng gom Quc 1 10 (don tfr throng triic Lc Vtrçrng dn thrOng 
Phil Nghia), thành phô Nam Dnh  (Ln 3- Dçrt 3). 

KInh girl: - UBND thành ph Nam Djnh; 

- Phông Tài nguyen và môi tnr?mg Thành ph; 

- Hi dng BTHT và TDC GPMB TP. 

Can cit Lut dt dai 2013 duqe que hi thông qua ngày 29/11/2013; 

Can cit Nghj djnh s 43/2014/ND- CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy 
dinh chi tit thi hành mt s diu cüa Lust Dt dai; 

Can cit Nghj djnh s 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cUa ChInh Phil 
djnh v bi thuOng, h trq, tái djnh cu khi Nhà nu&c thu hi dt; d 

Can cit Thông tix s 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B 
nguyen và Môi truOng quy djnh ehi ti& v bi thuOng, h trçc, tái djnh cu khi Nhà 
nithc thu hi dt; 

Can cit Quyt djnh s 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/202 1 cüa UBND 
Tinh Nam Dnh v vic ban hành quy djnh CII th mt sé ni dung v bi thuOng, 
h trq và tái djnh cit khi Nhà nuite thu hi d.t trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can cit Quyt djnh s 230 1/QD-UBND ngày 16/9/2020 cüa UBND tinh 
Nam Djnh v vice phê duyt Di,r an: Xây dirng duOng gom QUC 1 10 (don tr 
thrOng triic L)c Vuçrng dn dumg Phil Nghia), thành ph Nam Djnh; 

Can cit Quy& djnh s1394/QD-UBND ngày04/8/2022 cila UBND tinh 
Nam Djnh v vic phê duyt giá dt ci th phiic vii bM thumg, h trq GPMB va 
tái djnh cu thc hin dir an: Xây d%mg thrOng gom Quc 1 10 (don tir thrOng tric 
Lc Vuqng dn thrOng Phü Nghia), thành ph Nam Dnh (Dqt 3); 

Can cit Quyt djnh s 62/2021/QD-UBND ngày 21/12/2021 cüa UBND 
tinh Nam Djnh v vic ban hành quy djnh v bi thuOng, h trçl thit hai  v nhà, 
cong trInh xây dimg khác gn 1in v9i dt khi Nhà nurc thu hi dt trên dja bàn 
tinh Nam Djnh; 

Can cit Van bàn so 633/UBND-VP5 ngày 12/8/2022 cüa UBND Tinh v h 
trçi khác trong eOng tác GPMIB dr an Xây dçrng thrOng gom Quc 1 10 (don tr 
dithng triic Lôc Vuqng dn duOng Phü Nghia) thuc các phu&ng: Lc Vixçmg, 
thong Nht, Lc Ha,  thành ph Nam Djnh (Dcit 3); 

DO TH 



Can cü Quyt djnh s 394/QD-UBND ngày 02/02/2021 cüa UBND Thành 
ph Nam Djnh v vic thành l.p Hi ding bi thu&ng, h trçi và tái djnh Cu 

GPMB Dir an: Xây dirng duing gom Qu& 1 10 (do.n tr dithng triic Lc Vuqng 
dn dü&ng Phü NghTa), thành ph Nam Djnh; 

Can cü Quyt djnh s 15471QD-UBND ngày 28/4/202 1 và Quyêt djnh so 
7574/QD-UBND ngày 01/9/2021 cüa UBND thành ph Nam Djnh ye vic kin 
toàn Hi dng bi thu&ng h trçi và TDC GPMB d thrc hin mt s6 d'ir an dang 
trin khai trên dja bàn thành ph Nam Djnh; 

Can cü Biên bàn xác djnh din tIch d,t dai, kim dm tài san 4t kin true, 
cay trng 4t nuôi trên dt thu hi d lam co sâ l.p phucrng an bi thu?mg, h trq 
và tái djiih cu GPMIB khi Nhà ntróc thu hi dAt cüa các h gia dInh, cá nhân. 

Sau kbi xem xét phuang an, d1r toán kinh phI bi thix?mg, h trçl và tái djnh 
cu GPMB dir an: Xây dirng du?mg gom Quc 1 10 (do?n hr du&ng triic Lc 
Vuqng dn dung Phü Nghia), thành ph Nam Djnh (lAn 3, dqt 3) kern theo Th 
trmnh s 433/TTr-HDGPMB ngày 04/11/2022 cüa Hi ding bi thuô'ng, h trq và 
tái djnh Cu GPMB dir an: Xây dimg du&ng gom Quc l 10 (don hr dithng trçic 
Lc Vuçing dn du&ng Phü Nghia), thành ph Nam Djnh. Phông Quàn l do thj 
báo cáo kt qua th.rn djnh phAn cong trInh, 4t kin tri:ic trên dAt nhu sau: 

1.Vê h scrgm: 

- Phucrng an, dii toán chi tit bi thu&ng, h6 trçi và tái djnh cu GPMB dir 
an: Xây dirng du&ng gom Quc 1 10 (don hr du&ng tric Lc Vuçrng dn du&ng 
Phü NghTa), thành ph Nam Djnh (lAn 3,.dcit 3). 

- Biên bàn xác djnh din tIch dAt dai, kim dm tài san 4t kin trác, cay 
trng v.t nuOi trên dAt thu hM d lam co sâ l.p  phucmg an bi thu&ng, h trq, tái 
dinh cu khi Nha nuâc thu hi dAt cüa Hi dng bi thu&ng, ho trçl và tái djnh cu 
GPMB dir an: Xây dirng dumg gom Quc l 10 (don tü du&ng tric Lc Vuçmg 
dn dung Phü NghTa), thành ph Nam Djnh lip. 

- Các yàn bàn pháp 1 lien quan. 
A 2. Ket qua tham d!nh: 

Trên ca s& Biên bàn xác djrih din tIch dAt dai, kim dm tâi san vat ki&i 
trCic, cay trng yât nuôi trên dAt thu hi d lam co s& l.p phucing an bi thu?ng, h 
trq khi Nhà nuâc thu hi dAt cña Hi dng bi thu?mg, h trq và tái djnh cu GPMB 
d an: Xây dirng du?mg gom Qu& l 10 (do?n tü du&ng trçic Lc Vuçmg dn 
duông Phü NghTa), thành pM Nam f)jnh yà các van bàn pháp 1 hin hành cüa 
Nba nuc, kt qua thm djnh duçic th hin nhu sau: 

2.1. PhAn kinh phi bôi thirbng, M trçr GPMB: 

a) PhAn h trçr vtrçrt 1p: 

Dr toán h trg vuçt 1p do RD GPMIB lip: 1.630.000 dtng. 



Di,r toán h trçi vtiçit 1p do thrn djnh: 1.630.000 dng. 

(Bang chit-: M5t triu sáu tram ha mwo'i nghIn dng.t) 

b) Phn cong trInh, t kin trüc: 

Dir toán cong trinh, vt kin trcic do Fifi GPMB lap: 1.479.476.000 dng. 

Dr toán phn cong trmnh, 4t kin trüc thrn djnh: 1.479.476.000 dng. 

(Bcng chir: Mt 1j' bAn tram bay mwcxi chin triu, bn tram bay mwcli sáu nghIn 

dng) 

Hi dng bi thu&ng h trçi và tái djnh cu GPMB dir an: Xây drng dtr?xng 
gom Quc 1 10 (doan tir dumg tric Lc Vuvng dn dix&ng Phü Nghia), thành 
ph Nam Djnh và các don vj lien quan chju trách nhim v tInh chInh xác và pháp 
l cña các s lieu h so kim dm trInh thm dinh. 

Trên day là kt qua thm djnh phuong an dir toán kinh phI bi thuing, h 
trçi và tái djnh cu GPMB (ln 3, dgt 3) dir an: Xây dirng dung gom Quc 1 10 
(doan tr duing triic Lc Vuqng dn du&ng Phñ Nghia), thành ph Nam Djnh./Lc 

Nci nhin: 
- Nhu kmnh gui; 
- Luu P.QLDT. 

KT.TRTXNG PHONG 
PHO TRIJNG PHONG 
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