
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 

 

Số:               /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Thanh Thủy, ngày         tháng        năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Khu dân 

cư nông thôn Trại Mít, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy (đợt 3) 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY 
 

 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

 Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ tài chính 

hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

       Căn cứ Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND 

tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

 Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2014, sửa đổi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của 

UBND tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về giá các loại đất 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi Điều 18 của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ; 
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Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 
Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi 
Nhà nước thu hồi đất đối với dự án; 

Căn cứ Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc ban hành đơn giá bồi thường các loại cây trồng khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Thông báo số 213/CTK-TB ngày 21/4/2020 của Cục Thống kê tỉnh 
Phú Thọ về việc thông báo năng suất bình quân một số cây trồng và thủy sản 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Thông báo thu hồi đất của UBND huyện Thanh Thủy về việc thông 
báo thu hồi đất để thực hiện dự án; 

Căn cứ Thông báo số 01/TB-STC ngày 10/01/2022 của Sở Tài chính tỉnh Phú 
Thọ về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Văn bản số 3065/TNMT-QLĐĐ ngày 23/11/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Phú Thọ về việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các đối 

tượng tách khẩu; 

Theo đề nghị của UBND xã Đồng Trung tại Tờ trình số 146a/TTr-UBND 
ngày 29/12/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 
trình số 561/TTr-TNMT ngày 30/12/2022, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ 

gia đình, cá nhân thuộc Dự án: Khu dân cư nông thôn Trại Mít, xã Đồng Trung, 

huyện Thanh Thủy, với nội dung cụ thể như sau: 

1. Phương án bồi thường: Bồi thường bằng tiền. 

2. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 5.609.994.000 đồng. 

(Bằng chữ: Năm tỷ sáu trăm linh chín triệu chín trăm chín mươi bốn nghìn đồng). 

 Trong đó: 

a) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân là: 

5.499.995.354 đồng, (số tiền được làm tròn: 5.499.994.000 đồng), gồm: 

 - Bồi thường về đất: 2.132.950.516 đồng. 

 - Bồi thường về cây cối hoa màu: 173.810.618 đồng. 

 - Hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm: 2.593.597.560 đồng. 

 - Hỗ trợ ổn định đời sống: 558.462.660 đồng.  

 - Thưởng tiến độ GPMB nhanh: 41.174.000 đồng. 
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 b) Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB: 110.000.000 đồng, gồm: 

- Chi phí thực hiện phương án GPMB: 99.000.000 đồng. 

- Chi phí thẩm định phương án bồi thường, dự toán chi phí tổ chức thực 

hiện bồi thường: 11.000.000 đồng, trong đó: 

+ Chi phí thẩm định phương án bồi thường: 8.800.000 đồng. 

+ Chi phí thẩm định dự toán chi phí tổ chức thực hiện BT: 2.200.000 đồng. 

 (Chi tiết có bảng tổng hợp kèm theo) 

3. Việc bố trí tái định cư: Không. 

4. Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, 

của cộng đồng dân cư: Không. 

5. Di dời mồ mả: Không. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Hội đồng bồi thường, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất: 

- Thực hiện niêm yết công khai Quyết định này theo quy định. 

- Thông báo và tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người có 

đất, tài sản thu hồi đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

- Giải quyết vướng mắc phát sinh liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư. 

- Nhận và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án. 

- Thực hiện quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo 

đúng quy định. 

2. Đại diện chủ đầu tư (Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Lân Huế và Công ty Cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thủ đô): 

- Đảm bảo kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt. 

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường giải quyết vướng mắc phát sinh liên 

quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

3. UBND xã Đồng Trung: 

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổ chức chi trả 

kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người có đất, tài sản thu hồi. 

- Chịu trách nhiệm các thông tin liên quan đến người được bồi thường, hỗ trợ. 

- Có trách nhiệm quản lý đất đai, chỉnh lý biến động sau khi thu hồi đất. 

4. Phòng Tài chính - kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện:  

Có trách nhiệm hướng dẫn Hội đồng BT, HT và TĐC, Chủ đầu tư dự án thủ 

tục về việc thanh toán, quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. 
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5. Người có đất, tài sản thu hồi: 

Chấp hành nghiêm việc bàn giao đất cho Nhà nước khi nhận đủ tiền bồi 

thường, hỗ trợ theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Chủ tịch Hội đồng BT, HT và TĐC, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ 

và PTQĐ, Chủ đầu tư dự án, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch 

UBND xã Đồng Trung, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan và các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô Tân); 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

   
 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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