
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p  — Tir do — Hanh phñc 

S6: MJ02iQDUBND
TP. Nam Djnh, ngày2J ththng 12 näm 2022 

QUYET DINH 
V/v phê duyt phtro'ng an, dir toán diêu chinh ho sung lan 1, 

1n 3 dqt 1 dir an: Xây dtyng câu qua song Dào ni throng Song Hào 
den duong Vu Hü'u Loi thành ph Nam D111h 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM D!NH 

Can c& Lu2t To chü'c ChInh quyn dja phu'o'ng ngày 16/9/2015 và Lu2t s 
47/2019/QHJ4 ngày 22/11/2019 thadôi, ho sung m3t sO diêu cza Lut To chj'c 
chInh phi và Luat  TO chtc chInh quyên dja phwong; 

Can cz'Lut dO't dcii 2013 du'ç"c quc h5i thông qua ngày 29/11/2013, 

Can cii' Nghj djnh sO' 43/2014/ND- CP ngày 15/5/2014 cia hInh phü quy 
dinh chi tiét thi hành mót sO diêu cla Luát Dat dai, 

Can th Nghj djnh sd 47/2014/ND-CT ngày 15/5/2O14cza ChInh Phi quy 
djnh ye bOi thu'&ng, hO tro; tái dinh cu khi Nhà nu'ó'c thu hOi dát, 

Càncü Nghj djnh sO' 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cia ChInh phi v 
sz'ra dOi, ho sung m5t sO nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut dat dai, 

Can ci' Thông tu' sd 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa Bç5 Tài nguyen 
và MOi tru'&ng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch sic dyng 
dat, thu hOi dát, 

Can cz' Thông tu' s 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cia Bó Tài nguyen 
và MOi trzthng quy djnh chi tiêt ye bOi thuthig, hO trç', tái djnh cu khi Nhà nzthc thu 
hOi dat; 

Can cic Van bàn sd 05/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 cza Bó Tài nguyen 
và MOi tru'O'ng hcrp nhát Nghj djnh Quy djnh ye bOi thu'O'ng, ho tm, tái djnh Cu' khi 
Nhà nu'ó'c thu hOi dat, 

an cic Quylt djnh s 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cüa UBND tinh 
ye vic zy quyên cho UBND cap huyn quyét djnh thu hOi dát, 

Can cic Quyê't djnh s 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ye vic ban hành quy djnh cy the mt sO n5i dung ye bói thu'O'ng, ho ho' 
và tái djnh cit khi Nhà nu'ó'c thu hOi dat trên dja bàn tinh Nam Dinh, 

Can cic Quylt d/nh sd 11/2022/QD-UBND ngày 28/4/2022 cia UBND tinh 
Nam Djnh ye vic bâi hO, sica dOi, ho sung m5t sO diêu cüa Quy djnh cy the mç$t s 
ni dung ye bOi thu'O'ng, ho tm và tái dinh cit khi Nhà nu'O'c thu hi da't trên dja 
bàn tInh Nam Djnh ban hành kern theo Quyêt djnh sO 43/2021/QD-UBND ngày 
3 0/9/2021 cza UBND tinh Narn Djnh; 

Can cá' Quylt djnh sO' 62/2021/QD-UBND ngày 21/12/2021 cia UBND tinh 
Narn Djnh ye vic ban hành quy d,inh do7l giá bOi thu'O'ng, h trçt thit hgi v nhà, 



cong trInh xáy dyng khác gn lin vài dat khi Nhà nithc thu hi dt trên dja bàn 
tinh Nam Dinh; 

Can th QuyEt djnh sO' 06/2022/QD-UBND ngày 22/4/2022 v vic ban hành 
quy djnh do'n giá bOi thu'àng, hO trcr cay trOng, vt nuOi là thzy san phyc vy cOng 
tác giái phóng mit bang khi Nhà nu'ó'c thu hOi dat trên dja bàn tinh Nam Djnh, 

àn c& Quylt djnh sO' 619/QD-UBND ngày 28/3/2022 cza UBND tinh Nam 
Djnh v viçc phê duyt dzc an dáu tzt. Xáy clyng câu qua sOng Dào nOi tui' du'àng 
Song Hào den duthig Vu Hih Lçii, thành phO Nam Djnh, 

Can cii' Quyê't djnh sO' 1395/QD- UBND ngày 04/8/2022 cia UBND tinh 
Nam 1)/nh ye vic phê duyçt giá dat cy the phyc vy bOi thuàng, hO trçr và tái dinh 
cit dé GPMB thzrc hin dy an: Xây dy'ng cáu qua sOng Dào nOi tir du'&ng Song 
Hào den du'&ng Vu Hth Lcri, thành phO Nam 1)inh, 

Can cii' Quylt d/nh sO' 46/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 cza UBND tinh 
Nam 1)/nh ban hành quy d/nh bang giá dat trên d/a bàn tinh Nam 1)/nh áp dyng tic 
ngày 01/01/2 020 den 31/12/2024, 

Can cic Quylt d/nh sO' 17/2020/Q1)-UBND ngày 02/6/2020 cia UBND tinh 
Nam 1)/nh ye vic sfta dôi, bO sung mç5t so diêu cia Quy d/nh bang giá dat trên d/a 
bàn tinh Nam 1)/n/i áp dyng tic ngày 01/01/2020 den 3 1/12/2024 ban hành kern 
theo Quyêt d/nh sO 46/2019/Q1)-UBND ngày 31/12/2019 ca UBND tinh Narn 
1)inh, 

Can cic Quyet d/nh sO' 8303/Q1)-UBND ngày 17/11/2021 cia UBND Thành 
phO Narn 1)/nh ye vic thành 1p H(5i dOng bOi thu'àng, ho tro' và tái dinh cit GPMB 
dy' án. Xây dyng câu qua sOng Dào nOi tic dwàng Song Hào den du'O'ng Vu Hint 
Lo'i, thành phO Narn 1)/nh, 

Can cic Quylt djnh sO' 3477/QD-UBND ngày 22/6/2022 cza UBND Thành 
p/iO Narn 1)/nh ye vic kin toàn H5i dOng bOi thithng, hO trçi và tái dinh cit GPMB 
dé thy'c hiçn rnç5t sO dy' an dang triên khai trên d/a bàn thành phO Narn 1)/nh, 

Can cic Quye't d/nh sO' 4154/Q1)-UBND ngày 07/9/2022 và Quylt d/nh sO' 
4338/Q1)-UBND ngày 05/10/2022 ye vic phê duyt phtco'ng an, dy' toán chi tiêt 
bôi thu'àng, hO trçl và tái d/nh cit GPMB dcrt 1 dy' án. Xay dy'ng câu qua sOng 1)ào 
nOi tic du'&ng Song Hào den dzthng Vii Hint Lçri, than/i phO Narn 1)/nh; 

Xét d ngh/ cza H5i dng bi thu'ô'ng, h tro' và tái dinh cit GPMB Than/i 
phO tgi Ta trInh sO 526/TTr-H1)GPMB ngày 21/12/2022 ye vic phê duytphu'ong 
an, dy' toán diêu chinh bô sung kinh phi bOi thu'ô'ng, ho tro' GPMB lan 1 và lan 3 
dçit 1 dy' án. Xay dyng cau qua sOng 1)ào nOi tic dicô'ng Song Hào den dicàng Vii 
Hint Lvi, thành phO Narn 1)/nh, 

Xét kIt qua thOrn d/nh cia phOng Quan lj dO th/ tgi Van ban sO' 124/T1)-
QL1)T ngày 22/12/2022,' 

Theo d' ngh/ cia H5i dng bO'i thicô'ng, hI tro' yà tai dinh cit GPMB Thành 
phO tgi to' trInh sO 526/TTr-HDGPMB ngày 21/12/2022 và TO' trinh so 692/TTr-
TNMT ngày 23/12/2022 cia phOn Tài nguyen yà MOi tru'&ng ye vic phê duyt 
phu'o'ng an, dy' toan dieu chin/i hO sung kin/i phi bOi thicO'ng, hO trçr GPMB dcrt 1 
dy' On: Xay dyng cau qua sOng Dào nOi tic du'O'ng Song Hào den dtcOng Vu Hint 
Lcii, thành phO Narn 1)/nh, 



TM. U BAN NHAN DAN 
TICH 
TICH 

QUYET DJNH: 
Diu 1. Phê duyt phucmg an d,r toán diu chinh b sung kinh phi bi 

thii?ing, h trçY khi Nhà nuàc thu hôi dat thirc hin GPMB lan 1 và lan 3 dqt 1 dirt 
an: Xây drng câu qua song Dào nôi tr di.r?mg Song Hào den du?mg Vu Hü'u Lqi, 
thành phô Nam Djnh, cii  the nhu sau: 

, •A A. A Tong kinh phi dieu chinh, bo sung BTHT GPMIB phe duyçt: 
466.825.000 dng 

(Bón tram sáu mwcli sáu triu tam tram hal mwo'i lam nghIn dông,) 
Bao m: 

TT NQ. dung A Gm tr! (dong) 

- Bi thrning, h trçl v Mt: 484.773.000 

- H trçi dt vuçit lap: -18.964.000 

- Cong trInh, vt kin trñc: 1.016.000 

Ting cong: 466.825.000 

(Co Bang tng hçip kinh phi BTHT kern theo) 
Diu 2. Giao nhirn vii  cho các ci quan, to chi'rc thçrc hin vic thu hôi dat, 

cuthênhusau: 
1. Hi dông bôi thithng, ho trçl và tái djnh cu GPMB thành phô Co trách 

nhim phôi hçip vâi IJBND phu&ng Trân Quang Khái phô biên và niêm yet cong 
khai Quyêt djnh nay tii trim  sâ IJBND phiRing và dja diem sinh hott chung cüa 
khudâncunai códâtthuhôi. 

2. ChU tjch UBND phutmg Trãn Quang Khái có trách nhim giao Quyêt djnh 
nay cho các h) gia dInh, Ca nhãn có dat bj thu hôi; tnrmg hqp các h) gia dInh, c 
nhân không nhn Quyêt djnh nay hoc yang mt thI phâi 1p biên ban; niêm 
Quyêt dnh nay tti trim  sâ UBND phithng và dja diem sinh hoat  chung cüa khu di 
cu nth cO dat thu hôi, thông báo trên h thông phát thanh cüa dja phu.ring. 

3. Ban Quãn 1 dir  an dâu tu xây dimg thành phô có trách thim quán l, 
sü diing kinh phI ti Diêu 1 dang mçtc dIch, thanh quyêt toán theo dáng quy djnh. 

4. Van phOng UBND thành phô Nam Djnh cO trách nhirn dáng Quyêt 
djnh nay trên trang thông tin din ti:r cüa thành phô. 

Diu 3. 
1. Quyt djnh nay có hiu lire  k tir ngày k. 
2. Chánh Van phông HDN1I-UBND thành phô, Thu tnthng các dorn vj: 

phông Tài nguyen và Môi tnring, phông Tài chInh Kê hoach,  phông Quán l do 
thj, Ban Quán 1 dirt an dau tu xây drng thành phô; Chü tjch UBND phm.r&ng Trân 
Quang Khâi; các h gia dInh, cá nhãn có dt tu hôi và các don vj có lien quan 
chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!. 
Noi nh(In:1/.  
- Ban chi dao GPMB; 
- Lath dao UBND TP; 
- Nhi.r Diêu 3; 
- Website Thành ph; 
- Luu: VT, DT.y 

Tran Huy Thành 



BANG TONG HqP KINH PH! B 
TRONG CH 

BOI THUONG, HO TRJ GPMB CHO cAc HQ CIA BINH, cA NHAN PHUNG TRAN QUANG KHAI NAM 

AY DUNG CAU QUA SONG BAO NOI DU'ONG SONG HAO BEN BUONG vU HUU LW 
á4T32-/QD-UBND ngày&tháng..'/2nam 2022 cüa UBND thànhphNam Djnh) 

TT Ho và ten 
fidt 

H tro dt 
vtrot lap 

BTHT tài san trén dt Cac ch do h trç 

Tong cng 
Cong trInh 

vat kin trüc 
Cay trng, 

vat nuôi 

H tro on 
dinh san 

xuat 

Bii thu*ng 
chi phi di 

. 
chuyên 

- 
Ho tro tiên 

thuê nhà 
- 

Ho trç khác Khen thuong 

Tang cong: 484.773.000 -18.964.000 1.016.000 0 0 0 0 0 0 466.825.000 

46 PhamThiLien T7 19.344.000 -1.664.000 780.000 0 0 0 0 0 0 18.460.000 

48 BOi Thi Dinh T 7 156.822.000 -6.188.000 110.000 0 0 0 0 0 0 150.744.000 

49 Dinh Thj ThUy T 7 308.607.000 -11.112.000 126.000 0 0 0 0 0 0 297.621.000 
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