
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S:  6 S1'f  /QD-UBND TP. Nam Dinh, ngày2Jtháng 12 nám 2022 

QUYET D!NH 
V/v phê duyt phtro'ng an bôi thu'b'ng, h trq GPMB dçrt 2 

cong trInh xãy drng ttrô'ng bao xung quanh cong trInh quân sir 
trong can cu chiêu dan, thành phô Nam D!nh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DNH 

Can ci Luát t chi,'c chInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2016 và Luat  si'ca 

do11, bó' sung mt s diu cia Lugt tá chuc chInh phz và Lu2t k4 chtc chInh quyên 

a phtc&ng ngày 22/11/2019; 

Can cz Luçt dá't dcii 2013 du'çic quc h5i thông qua ngày 29/11/2013; 

Can ci' Nghj djnh s 43/2014/ND- CF ngày 15/5/2014 cta ChInhphü quy 

dinh chi tié't thi hành mt7t s diu cta Luât Da't dai; 

Can cz' Nghj djnh s 47/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia ChInh Phi quy 

djnh v bi thung, hô trçr, tái djnh cit khi Nhà niró'c thu hi dá't; 

Can thNghj djnh so 01/2017/ND-CF ngày 06/01/2017 cta ChInhphz ve 

silca dói, bô sung mç5t so nghf d/nh quy d/nh chi tiêt thi hành Lut dat dai, 

Can ct Thông tu' sá 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia Bô Tài 

nguyen và MOi tru'&ng quy d/nh ye' ha so' giao dd't, cho thuê da't, chuyén myc dIch 

st' dyng daft, thu hâi da't, 

Can ct Thông tu' sO 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cia Bó Tài 

nguyen và Môi trtcàng quy djnh chi tie1t ye' ba thu'ô'ng, ho" trQ; tái dinh cii' khi Nhà 

nu'ó'c thu hal dat,' 

Can cz' Thông tu' sO' 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 cüa B5 Tài chInh 

Quy djnli vic htcó'ng dan viéc lap dy' toán, th dyng và thanh quyé't toán kinh phi 

t cht'c thy'c hiçn bal thzthng, ho tro', tái dinh cu khi Nhà nu'O'c thu hal dct, 

can th van ban hi nhd't s 04/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 cua B3 Tài 

nguyen và Môi tru'O'ng v ViC hQp nhá't cac Thông tu' quy d,inh v bal thu'ô'ng, h 

trQ; tái dfnh Cu' khi nhà nu'o'c thu haj ddt,• 

Can th van ban hcip nhá't sO' 08/VBHN-BTNMT ngày 0 7/8/2020 cza Bó Tài 

nguyen và MOi tru'&ng v vic hcip nMt các Thông tu' quy djnh v ha so' giao dat, 

cho thuê dá't, chuyé'n myc dIch th dyng dá't, thu hal dd't,' 

Can cz' Quyê't djnh s 20/2014/QD-UBND ngày 30/9/2014 cia UBND tinh 

v vic iy  quyn cho UBND cá'p huyn quye't d/nh thu hal dat; 



Can cz Quylt djnh so' 62/QD-UBND ngày 21/12/2021 cia UBND Tinh v 
viçc ban hành quy djnh v bO'i thwô'ng, hO trci thiçt hgi v nhà, cOng trInh xáy dmg 
khác gá'n lin vO'i dt khi Nhà nithc thu hOi dat trên dja bàn tinh Nam Djnh; 

Can ct Quyêt djnh sO 06/2022/QD-UBND ngày 22/4/2022 ye vic ban hành 
quy djnh doii giá bO'i thzthng, h0 trcr cay tring, vt nuOi là trng thzy san phyc vy 
cOng tác GPMB khi Nhà ntthc thu hi da't trén d/a bàn tinh Nam Djnh; 

Can c& Quye't djnh s 43/202]/QD-UBND ngày 30/9/2021 cza UBND tinh 
Nam Djnh v vic ban hành quy djnh cy th m5t s n3i dung v bi thu'àng, hO z'rçt 
và tái dinh cit khi Nhà nu'ác thu hi da't trên dja bàn tinh Nam Dinh, 

Can cz' Quyé't djnh s 11/2022/QD-.UBND ngày 28/4/2022 cña UBND Tinh 
v viéc bâi bO, tha ddi, b sung m(5t sd diu cia quy djnh cy the m5t sO' nç3i dung 
v bi thuô'ng, ho trcf và tái djnh cit khi Nhà nithc thu hO'i da't trên dia bàn tinh 
Nam Djnh ban hành kern theo Quyé't djnh s 43/2021/QD-UBND ngày 30/9/2021 
cla UBND Tinh, 

Can c& Quyé't djnh s 2856/QD-UBND ngày 2 7/12/202 1 cza UBND tinh ve 
viçc phê duyçt kl hogch th dyng dt nàm 2022 thành pM Narn Djnh; 

Can ct' Quylt djnh s 2143/QD-UBND ngày 18/11/2022 cüa UBND tinh 
Narn Dfnh v viçc phê duyt giá dá't cy tM di vâi da't nOng nghip thu5c dja giO'i 
hành chInh phu&ng L5c Hoà phyc vy bi thu'&ng, hO trçf d GPMB cOng trInh: 
Xáy dy'ng tu'ô'ng bao xung quanh cOng trInh quán sy trong can cii' chié'n dá'u thu5c 
khu vy'c phdng thz thà nh pM Narn Djnh, tinh Narn Djnh; 

Can ci Quylt djnh sO' 61/QD-UBND ngày 24/11/2022 cza UBND thành 
pM v vic phé duyt Báo cáo kinh tl k5 thugt du tic xây dy'ng cOng trInh: xáy 
dy'ng tw&ng bao xung quanh cOng trinh quán sy' trong can cii' chiln du thành pM 
Narn Dinh; 

Can cá' Quylt djnh s 25/QD-UBND ngày 17/8/2022 cza UBND Thànhphá 
v viéc thành 4p H3i dng bO'i thu'O'ng, hO trçr và tái dinh cit GPMB Va t giip 
vic H(5i dng bi thztô'ng, ho tri, tái djnh cit GPMB cOng trInh: Xay dy'ng twO'ng 
bao xung quanh cOng trinh quán sy' trong can cz' chié'n dá'u thành pM Narn Djnh; 

Xét biên bàn hQp ngày 21/11/2022 cia H5i dng bi thu'ô'ng, h tro' và tái 
djnh cit GPMB Thành pM v vic thông qua dy' tháo phwong an chi tjlt bO'i 
thirthig, hO trcl GPMB cOng trinh: xáy dy'ng tu'&ng bao xung quanh cOng trInh 
quan sy' trong can c& chiê'n dá'u, Thành pM Narn Djnh; 

Xét ke't qua thdm djnh cüa phông Tài chInh ké' hogch tçii Van ban sO' 
1463/KQTD-TCKH ngày 21/12/2022; 

Theo d nghj cia H5i dcng bi thu'O'ng, hO tro' và tái dinh cit GPMB Thành 
pM tgi Ta trInh sO' 521/TTr-HDGPMB ngày 19/12/2022 và TO' trInh s 698/TTr-
TNMT ngày 23/12/2022 cüa phOng Tài nguyen và MOi tritO'ng thành pM v vic 
phê duytphiro'ng an Mi thu'd'ng, hO GPMB dcit 2 cOng trinh: xáy dy'ng ticO'ng bao 
xung quanh cOng trInh quán sy' trong can cii' chiê'n dciu, Thành pM Narn Djnh. 
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QUYET IMNH: 
I3iêu 1. Phê duyt phuang an bi thithng, h trcY GPMB dçit 2 cong trInh 

xay dirng tu?mg bao xung quanh cong trInh quân sir trong can cü chiêu dâu, 
thành phô Nam Djnh, cii the nhu sau: 

Tong kinh phi bi thtrrng, ho trçr và t chirc thirc hin GPMB phê 
duyt: 429.264.000 dông. 

(Ban tram hai mutri chin triu hai tram sáu mwai bn nghIn dng.t) 
Ni dung gm: 

TT Ni dung Giá trl  (d1ng) 
I Kinh phi bi thirô'ng, h trq: 420.847.000 
- Bi thung, h trg ye dat: 35 1.700.000 
- Cong trInh, vQt kiên tri:ic: 0 
- Cay trng, hoa màu, vt nuôi, NTTS...: 12.297.000 
- Các chInh sách h trg: 
+ On djnh di song: 0 
+ Chuyn&Mnghenghip: 56.850.000 
II Kinh phi to chtrc thiyc hin: 8.417.000 

III Tong kinh phi bii thtrô'ng, h trçr (1+11): 429.264.000 
(Co Bang tong hcp kinh phi bi thuô'ng, ho trçl GPMB kern theo) 

Diu 2. Hi dng bi thithng, h trg và tái djnh cii GPMB thành ph có 
trách nhiêm: 

- Chü trI phôi hçp cüng UBND phumg Lc Hoà ph bin, niêm yt cong 
khai Quyt djnh phê duyt tai  Tr%i s& UBND, dim sinh hoit khu dan cii noi có dt 
bj thu hOi và thông báo trên h thng phát thanh cüa dja phi.rong; giri Quyt djnh 
bi thixông h trq cho cá nhân và tt chüc có dat bj thu hi, trong do nêu rO v müc 
bôi thixO'ng h trçY, thñ gian, dja diem chi trã tiên bOi thuông h trV và thai gian 
bàn giao dt cho t chüc lam nhim vi bi thii?mg, GPMB. 

- Quân 1 và sü dung kinh phi tai Diu 1 dung muc dIch, thanh quyt tn 
theo dung quy dnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tiir ngày k. 
Chánh Van phông HDND-UBND thành phô, Thu trung các dcm vj: 11ñg 

Tài nguyen và Môi tnrOng, PhOng Tài chinh Kê hoach, Ban Quàn 1 dir an u tu 
xay dung thành phô; ChU tjch UBND phithng Lc Hoà; các h gia dInh, cá nhân, 
cd quan, t chirc có dat thu hi và các &Yn vj có lien quan chju trách nhim thi 
hành quy& dnh nay.!. 



ANG TONG HQP KINH PH! BOI THIXONG, HO TRQ GPMB DQT 2 

twô'ng bao xung quanh cong trInh quãn sty trong can cu chin d4u Thành ph Nam Djnh 
eo Quyt dinh sd:tf4/QD-UBND ngàyJ9/12/2022 cza UBND thànhphá) 

STT 
STT 
theo 
BB 

Kinh phi bôi thtr&ng, hO trq 
- 

HQ vã 
Dt dai 

Tãi san trên dat Các chInh sách ho trq 
Tong cong 

Cong trInh, VKT Cay trOng, NTTS 
On dinh 
1 song 

Chuyn d6i ngh nghip 

I Ho gia dInh, cá nhân 18.950.000 0 1.137.000 0 56.850.000 76.937.000 
9 6.2 Hoang Van Näm / Vg Dng Thj Hoa 6.870.000 0 4 12.000 0 20.6 10.000 27.892.000 

23 17 
Hoang Vinh Vung (chat) / Hoàng Thj 
Quyn va các dng sCr dung 

7.460.000 0 448.000 0 22.380.000 30.288.000 

28 22 
Hoàng Cong Th (cht) / Vçi Hoang Thj 
Tinh và các dng sCr ding 

4.620.000 0 277.000 0 13.860.000 18.757.000 

II Dtcông 332.750.000 0 11.160.000 0 0 343.910.000 

24 
Dt cong do UBND phtxäng Lc Hoà quãn 
13; 

332.750.000 332.750.000 

24.1 
Pham Thi Tuâc (trng trên din tIch dat 

. 
cong do UBND phinmg Lc Hoà quãn 1) 

0 0 3.144.000 0 0 3.144.000 

24.2 
Hoàng Van Thom (trng trên din tich dtt 
cOng do UBND phix&ng Lc Hoà quãn 1') 

0 0 8.016.000 0 0 8.016.000 

III Tong chi phi GPMB (1+11) 351.700.000 0 12.297.000 0 56.850.000 420.847.000 
IV Chi phi TCTH 8.417.000 

Tong cong 429.264.000 



p13'TOAN 

Kinh phi t chtrc thçic hin 
trInh quân 
(Kern theo 

trInh: Xây ding tu*ng bao xung quanh cong 
in thu thãnh phô Nam Dnh 
QD-UBND ngày .L./12/2O22 
pM Narn Djnh) 

STT 
Don 

vl 

Khi 
1u9ng 

Don giá 
(dông) 

Thành tin 
(dong) 

Ni dung 

Chi phi hi nghj: 4.900.000 
- Chi giài khát giUa gi cho các dai  biu 
tham dir Hi nghj phân 1oi ngun gc sü 
ditng dt: 25 ngithi x 20.000 d/bui (nira 
ngay)/di biu 

buôi 1 500.000 500.000 

- Chi giài khát giüa gi? cho các di biu 
tharn dr Hti nghj 1y kin ngilài dan 
v dr thão Phuang an chi tit BTHT 
GPMB dt nông nghip: 
30 ngui x 20.000 dibui (nira ngay)Idii 
biu 

buôi 1 600.000 600.000 

- Chi giái khát gitta gi cho các di biu 
tham dir  Hi nghj cong b và chi trã tin 
bi thuO'ng, h trçY GPMB: 35 ngi.ri x 
20.000 d/bui (ni:ra ngày)/di biu 

buôi 1 700.000 700.000 

- Chi giãi khát gitta gi? cho các dai  biu 
tham dir bui lam vic nghim thu rnt 
bang các h dan bàn giao: 15 ng1xYi 
20.000 d/bui (nira ngay)/dti biu 

buôi 1 300.000 300.000 

- Chi giãi khát giüa gi?i cho các di biu 
tham dir  Hi nghj kirn dim tin d, giãi 
quyt tn tai  GPMB, tuyên truyn, vn 
dtng ... tti UBND Thành ph& UBND 
phithng Ltc Hoà: 35 nguäi x 20.000 
d/bui (nira ngay)/dti biu 

buôi 4 700.000 2.800.000 

2 
- Chi thuê ô to cho tin và bão ye áp 
tãi xe chO' tin tir ngân hang dn dla 
diem chi trã tin GPMB: 

ln 1 1.500.000 1.500.000 

Chi in n, photo tài lieu, van phông 
. phãm va xang Xe: giay in A3, A4, s, 

but, hp file, thtró'c thép, bInh sit son 
dong 1 1.517.000 1.517.000 

4 

Chi các ni dung khác: phát thanh 
thông báo các van ban, Thông báo, Kê 
hoich, Quyt djnh... cüa UBND 
Thành ph Hi dng BTHT vã tái 
dnh cir GPMB, diu chinh 
GCNQSDD cüa các h gia dlnh, cá 
nhân 

dông 1 500.000 500.000 

TONG CQNG 8.417.000 
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