
U( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHA VIET NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

s6 3t7QD-UBND TP. Nam Dinh, ngày,JJ thángnäm 2022 

QUYET D!NH 
V/v phê duyt phirong an bi thtrô'ng, ho trçr cho 02 h 

gia dlnh, cá nhân thuc din GPMB dir an xãy diyng khu do thj du'ô'ng 
Nguyen Cong Trü, phtrô'ng Lc Vu'qng, thành phô Nam fllnh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DJNH 

can ci Lutt cht'c chinh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2016 và Lut tha 
dói, bó sung mt so diéu cia LuçIt tO chtc chInh phi và Luçt tO cht'c chInh quyên 
d.ia phztô'ng ngày 22/11/2019; 

Gán ci'Lugt dat dai 2013 du'çrc quOc h5i thông qua ngày 29/11/2013, 
Gànci Nghj djnh sO 43/2014/ND- CP ngày 15/5/2014 cia ChInh phz quy 

dinh chi tiêt thi hành mót sO diêu cza Luát Dat dai, 
Can ci Nghf djnh sO 47/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cza ChInh Phi quy 

djnh ye bOi thu'àng, hO tro', tái dinh cit khi Nhà nu'ó'c thu hOi dat, 
Can cz' Nghj djnh sO 01/2 01 7/ND-CP ngày 06/01/2017 cza ChInh phi ye 

tha dOi, bO sung mç5t sO nghjdjnh quy dinh chi tiêt thi hành Luát dat dai; 
án ct' Thông tu' sO 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cza Bç5 Tài 

nguyen và MOi tru'&ngquy d/nli ye ho s giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dich 
th dyng dat, thu hOi dat, 

Can ct' Thông tu' sO 37/2014/TT-BTNMT ngày30/6/2014 cña Bç5 Tài 
nguyen và MOi tru'mg quy djnh chi tiét ye bOi thu'ô'ng, ho trçr, tái dinh cit khi Nhà 
nzthc thu hOi dat; 

Can cz' Thông tit sO 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 ciaB5 Tài chInh Quy 
djnh vic hzthng dan viêc lap du' toán, th dyng và thanh quyêt toán kinh phi tO 
chi'c thu'c hin bOi thzthng, ho tro', tái dinh cit khi Nhà nu'ó'c thu hOi dat, 

Can cii' Van bàn sO 05/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 cia B5 Tài nguyen 
Môi trithng quy djnli ye bOi thitôig, hO tro, tái dinh cit khi nhà nzthc thu hOi dat; 

Can ct' Quyét d/nh sO 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cia UBND tinh 
ye viêc zy quyên cho UBND cap huyn quyét djnh thu hOi dat,' 

C'ãn cz Quyêt dinh so 62/QD-UBND ngày 21/12/2021 cza UBND Tinh ye 
vic ban hành quy djnh ye bOi thu'ô'ng, hO tro'thiêt hai ye nhà, cOng trInh xay dzmg 
khác gán lien vó'i dat khi Nhà nu'ó'c thu hOi dat trên dja bàn tinh Narn Djnh; 

Can cvi' Quyêt djnh sO 06/2022/QD- UBND ngày 22/4/2022 ye vic ban hành 
quy djnh dcin giá bOi thwô'ng, hO trcicàytrOng, vçt nuOi là tróng thiy san phyc vy 
cOng tác GPMB khiNhà nu'ó'c thu hOi dat trên dja bàn tinh Nam Dinh; 

Can ci't' Quyet djnh sO 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2O21cia UBNDtinh 
Nam Dfnh ye vic ban hành quy djnh cy the mt sO ni dung ye bOi thu'O'ng, hO tro' 
và tái djnh cit khi Nhà nu'ó'c thu hOi dat trên dja bàn tinh Nam Dinh; 

Can ct' Quyêt djnh sO 11/2022/QD-UBND ngày 28/4/2022 cta UBND Tinh ye 
vic bãi bO, tha dOi, bO sung mt sO dieu cia quy dinh  cy the mt sO ni dung ye bOi 



thu'Ong, h6'tro' và tái dinh cu'khi Nhà nithc thu hi dt trên dja bàn tinh Nam Djnh ban 
hành kern theo Quyê't djnh sO 43/2021/QD- UBND ngày 3 0/9/2 02 1 cia UBND Tin/i; 

C'án ci Quyêt djnh sO 2856/QD-UBND ngày 27/12/2021 cza UBND tinh ye 
vicphê duyt ice hogch sir dyng dat nàrn 2022 thànhphó Narn Djnh; 

Can ci Quyet djnh so 2319/QD- UBND ngày 28/10/2021 cia UBND tin/i 
Narn Djnh ye vic phê duyt giá dat cy the dOi vói dat nOng nghip trong dja gió'i 
hành chInh phw&ng phyc vy viçc bOi thithng, ho trçt GPMB thyv hin dy' án. Xây 
dy'ng khu do thj du'&ng Nguyen COng Tr&, phu'àng L5c Vitig, Thành phO Narn 
Djnh, 

Cán cii' Quyt djnh sO' 2545/QD- UBND ngày 26/11/2021 cia UBND Tinh v 
vic phê duyt dy' an dau tu' xáy dyng khu do thj du'&ng Nguyen COng Tri phwô'ng 
Lc Vu'cing, thành ph0 Narn Djnh, 

Can cii' Quyet djnh sO 3477/QD-UBNDngày 22/6/2022 cia UBND Thành 
phO ye vic kin toàn H5i dông bOi thu'O'ng, hO trQ' và tái djnh cit GPMB dé thy'c 
hin rnQt so dy' an dang triên khai trên dja bàn thành phO Narn Djnh, 

Xét Biên bàn hQp ngày 02/11/2021 cla Hç5i dOng GPMB Thành phO ye vic 
thông qua dy' tháo phu'ong an chi tiêt bOi thwàng, hO trçr GPMB dy' an: Xáy dyng 
khu dO thj dwO'ng Nguyen Cong Tr phu'O'ng Lç5c Vu'crng, Thành phO Narn Djnh, 

Xét kêt qua thârn djnh cza phông Tài chInh kê hogch tgi Van ban sO 
1220/KQTD-TCKH ngày 27/10/2022, 

Theo d nghj cia H5i dng bi thu'àng, ho trcl và tái dinh cit GPMB Thành 
phô tgi Ta trInh sO 420/TTr-HDGPMB ngày 26/10/2022 và Ta trInh sO 23/TTr-
TNMT ngày A,-5//2022 cia phOngTài nguyen và Môi tru'&ng than/i phO ye viec 
phê duyt phwo'ng an bOi thu'&ng, ho trçY cho 02h5 gia dlnh, cá nhân thu5c din 
GPMB dy'án. Xáy dy'ng khu dO thj du'O'ng Nguyen COng Tri phwông L5c Vupng, 
ThànhphO Narn Djnh, 

QUYET DINH: 
Diêu 1. Phê duyt phizang an bi thi.thng, h trçY cho 02 h gia dInh, cá nhân 

thuc din GPMB d an: Xây dirng khu do thj duông Nguyn Cong Trir, phuô'ng 
Lc Vixqng, Thành ph Nam Djnh, ciii th nhu sau: 

Tong kinh phi bi thtrô'ng, h try và to chü'c thiyc hin GPMB phê 
duyt: 885.000 ctng. 

(Tarn tram tam rnwai lam nghIn dng.) 
Ni dung gôm: 

TT Ni dung Giá trl (dông) 
I Kinh phi bi thtr?rng, h try': 885.000 
- Bi thu&ng, h trçi v dat: 0 
- Cong trInh, vt kin trüc: 0 

- Cay trOng, boa màu, 4t nuôi, NTTS...: 885.000 
- Các chInh sách h trG: 0 
II Kinh phi ti chirc thirc hin: 0 
III Tfing kinh phi bi thtr?rng, h try (1+11): 885.000 

(Co Bang tdng hcip kinh phi bi thwO'ng, h trct GPMB kern theo) 



TM. U BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

U T!CH 

Trân Huy Thành 

Diu 2. Ban Quãn 1 dr an du tu xay drng thành ph có trách nhim: 
- Chü trI phi hcp cüng UBND Lc Vucmg ph bin, niêm yt cong khai 

Quyt djnh phê duyt ti Trii sà UBND, dim sinh hoat  khu dan cu nai có dat b 
thu hi và thông báo trên h thng phát thanh cüa da phuong; giri Quyêt dnh bôi 
thuông h trg cho cá nhân và t chüc có dt bj thu hôi, trong do nêu rö ye mirc bOi 
thuOng h trç, thi gian, da dim chi trà tiên bôi thumg ho trg và thai gian bàn 
giao dat cho to chüc lam nhim vi bi thung, GPMB. 

- Quân 1 và si:r diing kinh phi tai  Diu 1 diling m11c dIch, thanh quy& toán 
theo dung quy djnh. 

Diu 3. Chánh Van phông I-IDND-UBND thành ph& Thu truâng các dan 
vj: Phông Tài nguyen và Môi truYng, Phông Tài chInh K hoach, PhOng Quàn 1 
Do thj, Ban Quãn l dir an dAu tu xay dçrng thành ph; Chu tch UBND Lc 
Vuçing; các h gia dInh, cá nhân, Ca quan, t chirc có d thu hôi và các dan vj có 
lien quan chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!. 

Nri nhin:'jf.._- 
- Nhu Diêu 3; 
- Website Thành pho; 
- Lu'u VT, DT./ 



BA 
Dif an: Xây diyng k 

(kern the 

HQP KINH PH BOI THIXO'NG, HO TRC GPMB 
throng Nguyn Cong Trñ, phithng Lc Vtrçng, thãnh ph Nam Dlnh 
'/QD-UBND ngày  4  /I /2022 cia UBND thành M Narn 1)/nh,) 

Don vi: VND 

STT Ho và Cong trInh, VKT 
Cay tr1ng, 

NTTS 
H trçr on djnh 

dM song 
Tong cong 

1 2 3 4 5 6 

I Các ho dat PNK 0 885.000 0 885.000 
1 TrnHu'uQu 0 0 0 0 
2 TrnCôngQuyn 0 885.000 0 885.000 

Tong cong: 885.000 
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