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QUYET D!NH 
Ban hành Quy djnh chi tit mt s ni dung v bi thtroiig, h trq, 

tai dnh cir khi Nha niro'c thu hoi dat tren dia ban tinh Phu Yen 

U BAN NHAN DAN T!NH PHU YEN 

Can c&Lut T chzc ChInh quyn djaphuviig ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can c& Lut tha do2i, ha sung mt sá diu cia Lut Ta chi-c C'hinh phi va 
Lut T chic chInh quyn djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can ct Luqt Ban hành van ban quyphqm pháp lugt ngày 22 tháng 6 nám 2015, 

Can c& Luát tha di, b sung mç5t s diu cña Luat Ban han/i van ban quy 
phgmpháp luçt ngày 18 tháng 6 nàm 2020, 

Can thLuatDa't  dai ngày 29 tháng 11 nám 2013, 

Can c& Nghj djnh sd 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia C'hInh 
phi quy djnh chi tiét thi hành m5t so diéu cña Lut Dat dai, 

Can c& Nghj din/i sd 44/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nam 2014 cia ChInh 
phi quy din/i ve giá dát, 

Can th Nghj djnh so 47/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cia C'hInh 
phi quy djnh v bOi thzthng, ho bq, tái djnh cu- k/il N/ia nithc thu hôi dât, 

Can ci' Nghj dinh sd0l/201 7/ND-CF ngày 06 tháng 01 näm 2017 cüa Chinh 
phi si'a dôi, hO sung mt so nghj dfnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut dat dai; 

Can th Nghj djnh 5 06/2020/ND-CF ngày 03 tháng 01 nám 2020 cüa ChInh 
phi tha dOi, ha sung Diêu 17 cña Nghj djnh sO 47/2014/ND-CPngày 15 tháng 5 
nàm 2014 cüa ChInh phi quy djnh ye bOi thiràng, hO try, tái djnh cit khi N/ia niró'c 
thu hi dát, 

Can ci Nghj dinh sd 148/2020/ND-CF ngày 18 tháng 12 nám 2020 cia 
C'hInhphi tha dôi, bO sung m5t sO nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luat dat dai, 

Can c& Thông tu- sO 36/2014/TI'-BTNIvJT ngây 30 tháng 6 nàm 2014 cia Bç$ 
tru-àng Bó Tài nguyen và Moi trirthig quy djnh chi tiê't phwong pháp djnh giá dát, 
d/nh giá dat cy the và tic van xác djnh giá dat; 

Can c& Thông tic so 37/2014/IT-BTNMT ngày 30 tháng 6 nám 2014 cüa B(5 
trithng B5 Tài nguyen và Moi trir&ng quy din/i chi tiêt ye bOi thw&ng, hO trq, tái d/nh 
cit khi N/ia nir.ác thu hOi dat; 

Can ci Thông tic s4 33/2 01 7/iT-B TNMT ngày 29 tháng 9 näm 2017 cia Bó 
trtthng Bó Tài nguyen và Mói trithng quy dinh chi tié't Nght dinh s 01/201 7/ND-cF 
ngay 06 tháng 01 nãm 2017 cia chinh phithadOi, ho sung mt sO nghj djnh quy 
djnh c/il tiêt thu hành Lut Dat dai và si'ra dôi, bO sung mt sO diéu cia các thông tu- - 
hwO'ng dan thi hành Luát dat dai, 
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Can th Thông tu s 09/2021/IT-B TNMT ngày 30 tháng 6 nám 2021 cia Bó 
tru'ó'ng Bó Tài nguyen và Môi trw?lng tha dôi, bó sung mt3t 56 diêu cia các thông tw 
quy djnh chi tiêt và hzráng dan thi hành Lut dat dai, 

Theo d nghj cia Giám dc Sà Tài nguyen và Môi tru'&ng tgi Ta trinh s 
241/TTrSThTMT ngày 01/9/2021 và T& trInh s 266/27r-STNMT ngày 20 tháng 9 
nãm 2021. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh chi tit mt s ni 
dung v bi thuông, h trçl, tái djnh cu khi Nba nithc thu hôi d.t trên dja bàn tinh 
Phü Yen. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1%rc thi hành tir ngày 05 tháng 10 näm 2021 
và thay the Quyt djnh so 57/2014/QD-UBND ngày 30/12/20 14 cüa Uy ban than 
dan tinh Phü Yen Ban hành Quy djnh chi tiêt mit so ni dung ye bi thuàng, h 
trçl, tái dinh cu khi Nhà nucc thu hôi dat trên dja bàn tinh Phü Yen. 

A P A . P A P - ., . P 

Dieu 3. Trach thiçm to chuc thc hiçn: Chanh Van phong UBNID trnh; Giam 
doe các Sâ: Tài nguyen và Môi trtràng, Kê hoch và Dâu tu, Tài chInh, Xây drng, 
Nông nghip và Phát triên nOng thon, Ciic trithng Ciic Thuê tinh, Thu tnthng cac s&, 
ban, ngành lien quan; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô; to 
chüc, cá nhân khác có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh này./.k- 

No'i nit in: 
- Nhu Diêu 3; 
-. Van phông ChInh phü; 
- Vi pháp chê-B Tài nguyen và Môi tnrng; 
- Cijc kiem tra VBQPPL-B Tu pháp; 
- TT. Tinh üy, YI'.HDND tinh; 
- Doàn Dai  biêu Qu6c hi tinh; 
- Uy ban M11TQ Vit Nam tinh; 
- Các sr, ban, ngành tinh; 
- UBND các huyn, tx, tp; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- CVP, PCVP UBND tinh; 
- Phông XDKT&TDTHPL-Sâ Tu pháp; 
- Cng Thông tin din tCr tinh; 
- Luu: VT, NC, KT, DTXD, Phg, Cg 21.02.119 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH PHU YEN Dc Ip - Tr do - Hanh phüc  

QUY D!NH 
Chi tit mt s6 ni dung v bi thir?rng, h trçr, 

tái djnh cu' khi Nhà niroc thu hi dt trên dja bàn tinh Phil Yen 
(Ban hành kern theo Quyet djnh s 9 /2021/QD-UBND 

ngày .2.1.  tháng  4 nám 2021 cza UBND tinh Ph Yen) 

Chiro'ng I 
QUY DINH CHUNG 

.A • .A Dieu 1. Pham vi dieu chinh 

Quy djnh nay quy djnh chi tit mOt so nOi dung ye bi thi.r?mg, h trg, tái 
djnh cu khi Nhà nuâc thu hi Mt trên dja bàn tinh Phü Yen. 

Bi thithng, h trV, tái djnh cu di väi các trithng hcrp dc bit theo quy djnh 
tai khoân 1, khoàn 2 Diêu 87 cüa Luât Dat dai thI viêc to chirc lap,  thâm dinh va 
phê duyt phuong an bôi thuông, h trq, tái djnh cur theo quy djnh nay. Ni dung 
v bôi thuing, h trg, tái djnh cur duçrc thirc hin theo quy djnh tai  khoàn 1, khoân 
2 Diêu 87 cüa Luât Dat dai. 

Diu 2. Di tirqng áp dung 

1. Co quan thc hin chüc nàng quân 1 nhà nithc v Mt dai; t chüc lam 
nhim vi bôi thithng, giâi phóng mt bang. 

,. ', A • • .. , A . . 2. Ngtrrn su d%ing dat theo quy dnh tal  Dieu 5 cua Lutt Dat dai khi Nha 
nu&c thu hôi dat. 

3. T6 chüc, cá nhankhac có lien quan dn vic bi thu?mg, h trçl, tái djnh 
cu khi Nha ni.roc thu hoi dat. 

Chirongll 
BOI THING yE DAT vA TAI SAN 

A. . , A • A . . , . A. A Dieu 3. Boi thtrong clii phi dau tirvao dat con ku khi Nha niroc thu hoi dat 
Bôi thurông chi phi dâu tu vào dat con iai  khi Nha nuàc thu hôi dat dtrçvc 

thuc hiên theo quy djnh tai  Dieu 76, diem b khoàn 1 Diêu 77, khoân 2 Diêu 78, 
kh?ãfl 2 Diêu 80 cüa Luat  Dat dai, Diêu 3 cüa Nghj djnh so 47/2014/ND-CP và 
Diéu 3 cüa Thông tu sO 37/2014/TT-BTNMT. 

Truthng hçp chi phi Mu tu vao Mt cOn lai  không có h so, chüng ttr chi.irng 
mirth dâ dâu tir vào dat nêu &rçic Uy ban nhn dan cap xã noi có dat thu hôi xác 
nhn ngurii sfr diing dat dã dâu tur vào dat phü hqp vi miic dIch sü diing dat nhi.mg 
den thai diem co quan nhà nu&c có thâm quyên quyêt djnh thu hi Mt chira thu hôi 
hêt thI chi phi dâu tu vào dat cOn lai  duxcic xác djnh bang 10% giá Mt theo vj trI dat, 
loi dat trong Bang giá các loi dat trên dja bàn Tinh hin hành dôi vâi phân din 
tIch dat thu hôi thuc tê có dâu tix vào dat. 
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Diu 4. Biui thu*ng v dt khi Nhà nuo'c thu hi dt & 
Bi thuOng v d.t khi Nhà nuâc thu hi dt a duc thirc hin theo quy djnh 

tai Diu 79 cüa Lust Dat dai và Diêu 6 cüa Nghj djnh so 47/2014/ND-CP; mt so 
ni dung duçc quy djnh cii the nhu sau: 

1. Trtthng hçip hO gia dInh, cá nhân quy djnh ti khoân 1 Diu6 cüa Nghj 
dinh s 47/2014/ND-CP có diên tIch thu hôi dat & 1&n hcm diên tIch dat & tái dinh 
cu duçc giao; di v&i cac huyn, thj xã, thành ph có diêu kin v qu dt & thI 
ngoài lô dat & tái djnh Cu CÔfl dugc xem xét giao them dat &ti khu tái djnh cu 
nhung tong din tIch duçc giao không vuçlt qua tong din tIch dat & thu hi. 

2. Tnthng hqp hO gia dInh, Ca nhân có din tIch dat & con lai  sau khi thu hOi 
nho hon diçn tich tol thieu duccc phep tach thua theo quy dnh hiçn hanh cua Uy 
ban than dan trnh, neu hQ gia dinh, ca than co don de ngh thu hoi thi Nha nuoc 
thu hôi, bôi thu&ng, h trçl theo quy djnh; ph.n din tICh cOn Ii nay duçic quán 1, 
sir ding theo quy djnh ti khoàn 2 Diêu 68 cüa Lust  Dat dai. 

3. Tru&ng hcip trong hO gia dInh quy djnh ti khoàn 1 Diêu 6 cüa Nghj djnh 
sO 47/20141ND-CP ma trong hO Co nhieu the h, nhiêu cp vq chOng cüng chung 
song trên mOt  thüa dat & thu hôi nêu dü diêu kin dê tách thãnh trng hO gia dInh 
riêng hoc dâ tách hO theo quy djnh cüa pháp 1ut ye cu tth hoc CO thiu hO gia 
dInh có chung quyên sir dçing mOt  (01) thüa dat a thu hôi thI duc giao dat a, nhà & 
tái djnh cu cho trng hO gia dIth; tru&ng hqp có hO ph m&i nhp khu vào hO 
chInh sau ngày Cong bô thông báo thu hi dat thI không duçic giao d.t &, thà a tái 
dinh Cu. 

4. D6i vói hO gia dIth, Ca than dang sü diing dt khi Nhà nuóc thu hi dt 
gán lien vOi nhà & thuOc tru?mg hçp phài di chuyên chô & nhung không dü diu kin 
duqc bOi thi.r&ngvé dat & (bao gôm Ca tru&ng hqp cO nhà a trên dat cüa ngu&i khac), 
nêu khOng Co chô & nao khac trong dja bàn xä, phu&ng, thj trân noi có dat thu hOi thI 
duqc Nhà nuàc giao dat & có thu tiên sü ding dat khOng thông qua Mu giá quyn sü 
diing dat hoac ban, cho thue, cho thue mua nha a; gia dat a tmh thu tien su dyng dat 
duçic xác djnh bng giá dat trong bang giá dat than (x) vOi h sO diêu chith giá dat 
theo quy dijnh hin hành cüa U' ban than dan tith; giá bàn, cho thuê, cho thuê mua 
nhà a do Uy ban nhân dan tinh quyêt djth theo tirng di an, cong trInh cii th. 

5. Uy ban than dan xã, phu&ng, thj trn noi có Mt thu hi xác nhan hO gia 
dIth, cá nhân dang sr ding dat có nhà &, nguOi Vit Nam djnh cu nuóc ngoài 
dang sâ hüu thà & gàn lien v&i quyên sü ding dat cOn ho.c khOng cOn dat &, thà a 
trong dja bàn xA, phumg, thi trân. 

Diêu 5. Bi thtrO'ng v Mt, chi phi Mu tir vào Mt con li khi Nhà nu*c thu 
hi Mt Rhi  nông nghip không phãi là Mt & cüa hO gia dInh, cá nhân 

Bôi thu&ng ye dat, chi phi dâu ttr vào dat cOn iai khi Nhà nu&c thu hôi dat 
phi nông nghip không phài là dat & cüa hO gia dIth, Ca than thc hin theo quy 
dinh tai khoàn 2 Diêu 80 cüa Lut Dat dai và khoãn 3, khoàn 5 Diêu 7 cña Nghj 
djnh sO 47/2014/ND-CP; mOt so nOi dung duqc quy djnh cii the nhu sau: 

1. HO gia dInh, cá nhân dang si diing Mt phi nông nghip không phãi là Mt 
a dirçic Nba nuâc cho thuê dat thu tiên thué dat mOt  lan cho Ca th&i gian thuê 
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nhung duqc min tin thué dt do thirc hin chInh sách di vri ngithi có cong vói 
cách mng thI duçc bi thuông v dt theo loai dt, din tjch dt thu hi. 

2. Dôi vi tnxng hcip hO gia dmnh, Ca nhân dang sü diing d.t có nhà tnthc 
ngay 01 tháng 7 nám 2004 ma có nguôn gôc do Ian, chim, khi Nhà nuâc thu hi 
dat nêu không có ch nào khác thI duqc Nhà nuc giao dt mi có thu tin sà 
diingdat hoc ban nhâ r tai djnh Cu; giádt duqc xác djnh b.ng giá dt trong bang 
gia dat nhan (x) vrn hç so dieu chrnh gia dat theo quy dnh hiçn hanh cua Uy ban 
nhân dan tinh, giá ban nhà ô tái ctjnh ci.' theo dim giá do TiJy ban nhan dan tinh quy 
dinh hiên hành. 

.A A. A. ,. A . , A . A Then 6. Boi thffong, ho trçr doi vo'i phan diçn tich dat nong nghiçp, dat 
phi Hông nghip không phãi là dt & con li san thu hi không dii diu kiin 
d tip tijc sir diing 

1. HO gia dInh, cá nhân dang sü ding dt nông nghip, d.t phi nông nghip 
không ,phâi là dat & khi Nba ni.thc thu hi dt ma phn din tIch dt con li ciia 
thira dat sau thu hôi không dii dieu kin dé tiêp tiic sü dng, nu ngu&i sir dng 
dat có dn dé nghi thu hôi dat theo quy djnh t?i  Diêu 6a ciia Thông tu so 

37/2014/TT-BTNMT di.rqc bô sung tai  khoân 3 Diu 11 ciia Thông tu so 

33/2017/TT-BTNMT thi Uy ban than dan cap co tham quyen xem xet, quyet 
djnh thu hi dat. Trong truông hçip thu hi dt thI thc hin bi thi.r&ng, h trçi theo 
quy djnh ciia pháp 1u.t và duqc th hin trong pht.nmg an bôi thuOng, h trq, tái 
dinh cu. 

Giao T chirc lam thim vii bM thuäng, giâi phong rnt bang chii trI, ph& 
hqp vm cac co quan lien quan trrc thu9c Uy ban than dan cap huyn, Uy ban 
nhân dan cAp xânoi có dAt thu hivà cac co quan lien quan khác (nu co) kiêrn 
tra th%rc te, 1p bien ban xac dnh diçn tich dat con li du dieu kiçn hay khong du 
diu kin tiêp tic sir diing, báo cáo Uy ban nhân dan cap huyn xem xét, két 1un 
dé thirc hiên nhu sau: 

Tru&ng hqp kt lun din tIch dAt cOn l.i vn dii diu kin sir diving thI Nha 
nuóc không thu hôi.

• . . Trixang hçip ket lun diçn tich dat con 1i khong du dieu kiçn su diing thi Nha 
nux5!c quyêt djnh thu hôi, bôi thuOng, ho trçl theo quy djnh, phan din tich cOn l?i  nay 
di.rçic quãn l, sir ding theo quy djnh pháp 1ut. 

2. Di vài tru&ng hçip phm vi thu hi dAt thirc hin dr an tir 02 don vj 
hành chInh cap huyn tr& len ma trên dja bàn cap huyn dêu có phân din tIch ciia 
thira dat ngoài phm vi giãiphóng rn.t bang thrc hin dir ánthI các don vj hành 
chInh cap huyn xem xét dê trao dôi thông nhât truâc khi két 1un dôi vâi phân 
din tIch dAt cOn 1i dii diêu kin hay không dii diêu kin tiêp tic sir during. 

Diu 7. Bi thirOng thit hii di vói dAt thuOc hành lang an toàn khi 
xây d1ng cong trinh có hành lang bão v an toàn 

Dôi vài tru&ng hqp không lam thay dôi mvc  dIch sir dung dat nhung 1am 
h.n chê khà nàng sir diing dat quy djnh ti khoàn 2 Diêu 10 ciia Nghj djnh sO 
47/20141ND-CP thI dugc bOi thu?ng bang tiên nhux sau: 

1. Di vói dAt ir thI duqc tInh bi thu&ng bng 50% giá bôi thir&ng ye dat a. 

2. DOi vói dat xay dirng cong trmnh (khOng phái là dat ir) thI dugc bôi thirOng 

A 
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bang 20% giá bi thtthng v dt theo loai  dt xây d%rng cong trinh. 
3. DOi vi dat trông cay lâu näm, dat rung san xuât, dat thng phông h thI 

dugc bi thuông b.ng 20% giá bi thu&ng v dt trông cay lâu nàm, dat thng san 
xut, d.t thng phông hO. 

4. Tài san nm trong pham vi bão v an toàn du&ng day dn din trên không 
thI thrc hin theo quy djnh cña pháp lu.t din lrc ye an toàn din. 

5. Giao T chirc lam nhim vii bôi thithng, giãi phóng m.t bang chü trI, 
phi hqp vói cac cci quan lien quan trirc thuOc  Uy ban than dan cap huyn và Uy 
ban nhân dan cp xâ phi hqp vi chü dâu tu và di din các hO gia dInh, cá nhân 
bj ành huông hành lang an toàn xac djnh 1oti dat, dintIch dat dê báo cáo Uy ban 
nhan dan cap huyen xem xet, ket lu.n lam co s de boi thung theo quy dnh ti 
cac khoãn 1, 2, 3 Diu nay. 

6. Giá dt bi thung quy djnh tai  Diu nay là giá dt duçic xác djnh btng 
giá Mt trong bang giá Mt nhân (x) vOi h s diu chinh giá dat theo quy djnh hin 
hành cüa UBND tinh. 

Diêu 8. B1i thtrô'ng v Mt di vói nhfrng ngtrm dang dng quyn sfr 
diing Mt 

BM thumg v Mt di vri nhthig nguñ dang dng quyn sü diing quy djnh 
tai Diêu 15 cüa Nghj djnh sO 47/20141ND-CP duçic quy djnh cii the nhu sau: 

1. T chirc, hO gia dInh, cá nhãn dang sü ding Mt chung Co dng quyn sü 
diing dat ma CO giây t?Y xác djnh din tIch dat thuOc  quyên sü diing riêng cüa ti'rng 
ngu?i khi Nhà rnx&c thu hôi dat duçvc bOi thithng theo din tIch dat thuOc  quyên sü 
ding riêng cüa tüng ngu?ñ. 

2. Tnthng hqp các di tuqng quy djnh tai  khoán 1 Diu nay khOng có gi.y t 
xác djnh din tIch dat thuOc  quyên sir diing riêng cüa tüng ngui thI vic bi 
thuOng duçic thirc hin nhu sau: 

a) Các di ti.rqng có dng quyn sü diing Mt thOa thun phân chia din tIch 
dê bôi thi.ning cho tirng dôi tuqng dithi sir chü tn cña Uy ban nhân dan cap xã. 

b) Truông hqp các di tuqng dng quyn sü diving Mt khOng thOa thun 
duçic vic phãn chia din tIch cho tung dôi tuçmg thI bôi thu?Yng chung cho các dôi 
ttrng CO dông quyên scr diing dat; tO chic lam nhim vi bôi thithng, giãi phong 
mat bang huâng dan các dOi tuqng khi kin ra TOa an dé giâi quyêt theo quy djnh. 
Trong thi gian ch TOa an giài quyêt, nMng nguäi dong quyên sü dng dat có 
trách nhim bàn giao dat cho TO chüc lam thim vii bôi thu&ng, giài phong mat 
bang. Can ci bàn an, quyêt djnh cüa TOa an dã có hiu hrc pháp luat,  TO chüc lam 
nhim vi bôi thuông, giâi phóng mat bang chi trâ tiên bOi thung, h trq cho 
nhung ngui dOng quyên sir ding dat. 

Diu 9. Bi thu&ng, h trçr, tái dinh cir Mi vó'i các trirô'ng hçp thu hi 
dat & trong khu viyc bi ô nhim môi trucrng có nguy co' de d9a tInh m3ng con 
ngtr&i; Mt & có nguy co' st 1&, siit itin, bi ãnh hirOng bo'i hin tirQrng thiên tai 
khác de d9a tInh m3ng con ngu'ôi 
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Bôi thixing, h trçl, tái djnh cu di vói cac trithng hcip thu hi dt & trong 
khu virc bj ô nhiêm môi truàng có nguy c de d9a tInh mang con ngu&i; dt & có 
nguy Ca sat 1&, skit lün, bj ãnh hu&ng b&i hin tuqng thiên tai khac de doa tInh 
mang con ngu&i thrçc thrc hin theo quy djnh tai  Diu 16 cüa Nghj djnh s 
47/2014/ND-CP; trong do din tIch dt & tái djnh Cu giao Uy ban nhân dan c.p 
huyn xác djnh nhung không vtrçYt qua han  mirc giao dt & theo quy djnh cüa Uy 
ban nhân dan tinh hiên hành. 

Diu 10. Nguyen tc bi thirô'ng thit hii v tài san, ngüng san xut, 
kinh doanh khi Nhà nithc thu hi dt 

Nguyen t.c bi thuOng thit hai  v tài san, ngüng san xut, kinh doanh khi 
Nha nuó'c thu hôi dat duqc thirc hin theo quy djnh t?i  Diu 88 cüa Lust Dt dai; 
tru&ng hçip chü s& hth.i hçp pháp tài san trên dat cua ngu&i khác bj thit hai  v tâi 
san thI bôi thumg cho thu s& h&u hçip pháp. 

A A. , . .. . A • A A A Then 11. Boi thtrong thiet hii ye nha, cong trinh xay dy'ng tren dat khi 
Nhà nu*c thu hi dt 

Bi thuông thit hai  v nhà, cong trInh xây dmg trên d.t khi Nhà nithc thu 
hi dt dugc thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 89 cña Lu.t Dt dai và Diu 9 cüa 
Nghj djnh so 47/2014/ND-CP; mt so ni dung duçic quy ctjnh c the nhu sau: 

1. Vic xác djnh nhà, cong trInh xây drng khác gn 1in vOi dt khi Nhà 
fli.r&c thu hi dt ma bj phá di mt phàn; t 1 phn tram chat lucing con 1i cüa 
nhà, cong trInh, cong trInh xây dirng khác quy djnh tai  khoân 2 Diêu 89 cUa Luat 
Dt dai; giao To chüc lam nhim vi bôi thu&ng, giâi phong m.t bang chü trI, 
phi hcrp v&i PhOng Quân 1 do thj (PhOng Kinh tê và Ha tang), PhOng Tài chInh 
- K hoach, PhOng Tài nguyen và Môi tru&ng, Uy ban nhân dan cap xä, Chü dâu 
tu va dai  diçn cac hQ gia dinh, ca than b1 thu hoi dat xac dnh tung tri.rang hqp cii 
th ye phn bj pha ds (bao gôm ph&n trirrc tiêp phái phá dc và phân ânh hu&ng 
phãi phá d), phân cOn lai  vn tOn tai  và sirdiing dirçic hay không ton tai,  không 
scr diing duçic; xác djnh t' l phân tram chat luqng cOn lai  cüa nhà, cong trInh, 
cong trInh xay drng khác dôi vâi tru&ng hqp quy djnh tai  khoán 2 Diêu 89 cüa 
Lut Dat dai; 1p thành biên ban, báo cáo Uy ban nhân dan cap huyn xem xét, A, , A. ket luan  de lam co so boi thuong, ho trçl. 

2. Khoán tin tInh bAng tT l phn tram theo giá trj hin có cüa nhà, Cong 
trInh bj thit hi theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 9 cüa Nghj djnh so 47/2014/ND-
CP duoc xac djnh bang 10% giá trj hin có cüa nhà, cong trinh. 

3. Déii vài nhà, cong trInh xay drng không dü tiêu chun k5 thut theo quy 
djnh cüa B quán 1 chuyén ngành ban hành thI xác djnh giá bOi thu&ng theo tmg 
b phn cña nhà, cong trInh theo quy djnh cüa Uy ban than dan tinh hin hành. 

Diu 12. Bi thirrng nhà, cong trInh di vói ngtrôi dang sfr ding nhà & 
thu6c s& hun Nhà muTe 

Ngu&i dang sir ding nhà & thuc s hüu Nhà nuóc (nhà thuê hoc nhâ do t 
chrc tir quán) nàm trong phm vi thu hôi dat phãi phá d quy djnh tai  khoân 1 
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Diu 14 cüa Nghj djnh s 47/2014/ND-CP thI nguôi dang thuê nhà không ducic bi 
thung di vri din tIch nhà a thuc s& htru Nba rnthc và din tIch coi nai trái 
phép, nhtrng di.rçc bi thu&ng chi phi tir cài tao, süa chüa, nãng cap nhu sau: 

1. Tnthng hçip dizçic co quan có thm quyn cho phép cái tao, sCra chUa, 
nâng cp thI müc bi thix&ng duçc xác djnh theo khôi luqng câi tao, sCra ch€a, 
nâng cap thirc tê con lai  nhãn (x) vâi don giá b ph.n nhà cong trInh theo quy djnh 

9 A A 9 A A A A 9 A A 

cua Uy ban nhan dan tinh tai  thcn diem thu hoi dat. To chxc lam nhiçm v1i boi 
thu&ng, giài phóng mt bang chü trI, phi hqp vói PhOng Quãn l) do thi (PhOng 
Kinh tê và H tang), PhOng Tài chInh- Kê hoch, PhOng Tài nguyen va Môi 
truang, Uy ban nhân dan cap xä, Chü dâu tu và di din các h gia dinh, cá nhân 
bi thu hôi dat xác djnh. 

2. Trithng hçp tr cài tao, sCra chUa, nâng cap ma không duc co quan có 
thâm quyên cho phép thI không duçic bôi thu&ng. 

Diu 13. Bii thiro'ng di vói cay trông, vt nuôi thüy san 

Bi thuing dii v&i cay trng, vt nuôi thüy san &rqc th%rc hin theo quy djnh 
ti Diêu 90 cüa Lut Dat dai; mt so nOi dung dugc quy djnh cii the nhir sau: 

1. Khi Nhà nuóc thu hi dt ma gay thit hai  d6i vai cay trông thI chü s& 
htru hçp pháp cüa cay trông duqc bôi thuang theo quy djnh tai  khoân 1 Diu 90 
cüa Luât Dat dai. 

2. Di voi cay trng chua thu hoach nhung có th di chuyn dn dja dim 
khác quy djnh t.i diem c khoàn 1 Diêu 90 cüa Lu.t Dt dai thl ducic bôi thuang chi 
phi di chuyên va thit hi th%rc tê do phài di chuyên, phãi trông iai. 

3. Dôi v&i vt nuôi là thüy san ma ti thai diem thu hôi dat chua dn thai 
k thu hoch thI duqc bôi thuOng thit hi thc tê do phâi thu hoach sam; truO'ng 
hqp có the di chuyên duçic thI dircrc bôi thirOng chi phi di chuyên và thit hi do 
di chuyên gay ra quy djnh tai  diem b khoãn 2 Diêu 90 cCia Lust Dat dai; müc thit 
hi do di chuyên duçic xac dinh bang 10% giá trj 4t nuoi can di chuyên di vài di 
chuyên lông be ma không phâi bat 4t nuOi ra khöi lông b, bang 20% giá trj v.t 
nuôi can di chuyên dôi vói các trithng hcp con li. 

4. T chuic lam thim vii bi thuang, giài phong mt bang can cü vao khi 
lucmg di chuyên, cir ly di chuyên, giá vn chuyên trong diêu kin bInh thu0ng tai 
dia phuong lap dir toán kinh phi bôi thuang quy djnh ti khoán 2 Va 3 Diêunày gui 
Sâ Giao thông Vn tãi chü trI, phi hqp v&i Sa Nông nghip và Phát triên nông 
thôn doi vrn cong trrnh, du an do Uy ban nhn dan tinh ban hanh Quyet drnh thu 
hoi dat, gui Phong Krnh te va Ht tang hoc Phong Quan ly do th chu tn, phoi hqp 
vai PhOng NOng nghip và Phát triên nông thôn (PhOng Kinh té) dôi vói cong 
trInh, dir an do Uy ban nhân dan cap huyn ban hành Quyêt djnh thu hi dt thâm 
djnh, gCri kêt qua thâm djnh den To chüc lam nhim vii bôi thumg, giãi phóng mt 
bang dé dua vào phuong an bôi thu&ng, ho trq, tái djnh cit. 

A. . . A . A. ( 
Dieu 14. Boi thiro'ng chi phi di chuyen khi Nha niroc thu hoi dat 

Khi Nba nuóc thu hi d.t ma phai di chuyn tài san thI ducic Nhà nuóc bi 
thuang chi phi de tháo d, di chuyên, lap d.t; tnthng hqp phâi di chuyên h thông 
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may moe, day chuyn san xut cOn dixçic bi thu&ng di vri thit hai  khi tháo do', vn 
chuyên, lap dt quy djnh tai  Diêu 91 cüa Lut Dt dai dirçic quy djnh cii th nhix sau: 

1. Khi Nha ni.rcc thu hi dat (bao gm Ca thu hi dt cüa ngui khac) ma h 
gia dinh, ca nhan phai di chuyen cho a trong phm vi trnh Phu Yen thi duçic boi 
thi.r&ng chi phi tháo do', di chuyen, lap d.t tài san theo din tIch xây drng nhix sau: 

• A A 2 . A a) Dien tich xay dirng Ut 15 m tra xuong, boi thucmg: 5.500.000 dong/hc. 
A A 2 h 2 ). b) Diçn tich xay drng kin hon 15 m den 30 m, boi thucmg: 7.500.000 

dông/ho. 
'A ' A 2 ( 2 X. c) Diçn tich xay drng kin hon 30 m den 50 m, boi thirong: 10.000.000 

dông/hô. 
d) Din tIch xây dirng kin hon 50 m2  diên 100 m2, bi thuäng: 12.000.000 

dông/ho. 
d) Diên tich xây dirng bàn hon 100 m2, bôi thuàng: 14.000.000 dông/h. 
e) TruOng hqp hO gia dInh, cá nhân khi Nhà nuàc thu hôi dat phài giâi tOa 

nhà, nhi.xng së ducic xây drng lai tai ph.n din tIch dt cOn 1i cüa thüa d.t thu hôi 
thI diroc bôi thirông bang 50% giá tn bôi thuàng theo tüng din tIch xây drng bj 
tháo do' tuong 1'rng néu trên. 

2. Khi Nha nithc thu hèi dt (bao gm cá thu hi dt cüa ngu&i khac) ma hO 
gia dinh, cá nhân phâi di chuyn chô & sang tinh khác thI duçic bôi thirOng chi phi 
tháo do', di chuyên, lap dt tâi san: 25.00O.000dôngIh. 

3. Khi Nha rnthc thu hôi dat cüa to chirc ma phâi di chuyên tài san thI duqc 
Nhà nu&c bi thithng chi phi d tháo do', di chuyên, lap dt trr tru&ng hçip quy 
dinh ti khoân 4 Diu nay. Giao To chüc lam thim v bôi thu&ng, giãi phOng 
mt btng chü tn, phéi hçip vói t chIrc phãi di chuyn tài san và các don vj có lien 
quan thuOc Uy ban nhán dan cap huyn 1p dir toán theo khoi li.rcing tháo do', lAp 
dat, cir ly vn chuyên, don giá v.n chuyn, don giá nhân Cong dé xác dlnh  müc bôi 
thithng báo cáo Uy ban than dan cap huyn xem xét, kêt lu.n. 

A A A P • A A 4. H gia dmh, ca than, to chirc dirge Nhanuo'c giao dat, cho thue dat hoac 
p P P A A P ' A P A I dang six diing dat hçip phap khi Nba nuuc thu hoi dat ma phai di chuyen hç thong may 

moe, day chuyên san xuât thi duçic bôi thi.r&ng chi phi tháo do', di chuyén lap d.t; 
trucmg hgp thao do', vn chuyen, lap dat  b thiçt hai  do nguyen nhan khach quan thi 
dirge bi thu&ng thit hai.  Giao To chirc lam nhim viii bôi thithng, giái phóng mt 
b.ng chü tn, ph6i hçp vOi chü co so' san xuât - kinh doanh và các don vj CO lien quan 
thuOc Uy ban nhãn dan cp huyn 1p dir toán theo khoi hrçing tháo do', lap dt, cir by 
vn chuyên, don giá vn chuyên, don giá than cong dê xáe djnh mirc ,bôi thuOng va 
giá trj thit hai  (nêu co) báo cáo Uy ban nhán dn cap huyn xem xét, kêt luãn. 

.A A. A. A Dieu 15. Boi thiro'ng ye di chuyen mo ma 

Bi thirOng di chuyn m ma quy djnh ti Diu 18 cfia Ngh.j djnh s 
47/2014/ND-CP dôi vOi vic di chuyên mô ma không thuOc tnxOng hgp quy djrih 

tai 

khoãn 1 Diêu 8 cüa Nghj djnh djnh sO 47/2014/ND-CP thi nguo'i có mO ma phãi di 
chuyên dugc bô trI ctât, dirge bôi thiro'ng chi phi dào, bôc, di chuyên, xay dirng moi va 
các chi phi hçip 1 khác có lien quan tnirc tiêp dugc quy djnh 

cirl the thu sau: 
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1. Bi thithng me, ma duçic xác djnh theo giá bi thung tüng m ma theo 
quy djnh cüa Uy ban nhân dan tinh hin hành. 

2. Bi thu&ng chi phi dào, be,c, di chuyn giao T chác lam nhiêm vi bM 
thithng, giâi phóng mt bang chü tn, phôi hccp vi Phông Quàn 1 do thj (Phong 
Kinh té và H tang), Phông Tài chInh - Kê hoach,  Phàng Tài nguyen và Môi 
truàng, các dcm vj có lien quan khác thuc Uy ban nhân dan cap huyn và Uy ban 

A A # IS 9 9 

nhan dan cap xa can cu vao loai  mo ma, khoang cach phai di chuyen, gia ngay 
cong lao dng phô thong, cuóc phi vn chuyên thông thuông tai  dja phucing dê xác 
djnh cho phü hqp vói thirc tê. 

3. Nhà rnrâc b tn d.tmi d di chuyn m ma và không thu tin sü diving 
dat; tri.ràng hçp di chuyn mô ma den dja diem mOi ma phãi trâ chi phi ye dat thI 
duçvc bôi thung theo chüng tir thu tiên dat; trithng hqp di chuyên mô ma den dja 
dim rni không thuOc dat do Nhà nithc bô tn, không thuc trixàng hqp phâi trã chi 
phi ye dat thi duçic bôi thu&ng chi phi ye dat vói din tich dat cãi tang theo quy 
djnh cüa Uy ban nhân dan tinh hin hành; giá dat xác djnh theo giá dat cUa loai dat 
nghTa trang, nghia dja, nhà tang lê, nhà höa tang trong Bang giá các loti dt trên 
dja bàn Tinh hin hành tai  vj trI câi tang. 

4. Be,i thumg các chi phi hcip l khác có lien quan trrc tip là 25O.00O&m; 
dôi vci dông bào các dântc khong có t.p quán di chuyên mô ma di.rqc h tr mOt 
lankrnh phi lam le tam linh theo truyen thong, rnirc ho trg cii the do To chuc lam 
nhiçm vii bot thuang, giai phong mat  bang chu tn, phoi hqp vai cac phong, ban co 
lien quan thuc Uy ban than dan cap huyn xác djnh báo cáo Uy ban nhan dan cap 
huyn xem xét, kêt lun. 

5. Trithng hqp me, ma có khe,i hxqng xây dirng thiu ho.c thüa so vâi quy 
djnh hoc kêt câu phtirc tp không áp ding duçic theo dcm giá mô ma cüa Uy ban 
nhan dan tinh quy djnh hin hành thI To chüc lam nhim vi bôi thu?mg, giâi phóng 
mt bang chü trI, phôi hcip vói Phông Quãn l do thj (Phông Kinh tê và Ha tang), 
Phông Tài chInh - Kê hoach  và Phông Tài nguyen và Môi tnthng xác djnh theo 
khoi ltrqng xây drng thirc tê; dn giá xây d%mg các b ph.n theo quy djnh cüa Uy 
ban nhãn dan tinh hiên hành. 

6. Be, tH d,t d cài tang: Uy ban than dan cp xA b tn dja die,m cãi tang 
ma di vói tru?mg hçp di diii trong mt dja bàn xã, phuông, thj trãn theo quy hoach 
kê hoach sr diing dat tai  dja phucmg; Uy ban nhãn dan cap huyn bô trI dja diem câi 
tang mô ma dôi vói tnràng hgp di diM tr hai xa, phuing, thj trãn trâ len theo quy 
hoach, ke hoach si:r diing dat tai  dja phucing. 

7.Viêc di diM m ma: 

a) H gia dInh, cá nhân thrc hin di diM me, ma ngu&i than. 

b) vói m ma không có nguiM ké khai ho.c không thc hin vic di 
diM thI Uy ban than dan cap xã chU tn, phOi hcp vói To chüc lam thim vii bôi 
thuông, giãi phong m.t bang vâ chü dâu ttr thrc hin di diM. 



9 

Diu 16. Bii thtrông, h trç, tái djnh dr di vó'i nhà ir cüa h gia dInh, cá 
nhân nám ngoài phim vi thu hi dt 

1. Trithng hcip nhà cüa h gia dInh, cá nhan n.m ngoài phm vi thu hi dt 
nhung bj ãnh huing do thirc hin dr an ma co nguy co s?t  10', siit 1iin de d9a tInh 
mang con ngu0'i, hoc không có duông di 1i bmnh thu0'ng ma ngu0'i bj ãnh hu&ng 
có don dé nghj Nhà nu0'c thu hi thI thrçic xem xét thu hi Mt, bi thu0'ng, h trçi, 
tái djnh cix nhu tru?mg hçTp bj thu hôi dat phâi di chuyên ch 0'. 

2. Giao riJy ban nhân dan cp huyn chi do T chüc lam nhim vi bi 
thu&ng, giái phóng mitt bng chü trI, phi hqp vói cac co quan chuyênmon thuOc 
Uy ban than dan cap huyçn, Uy ban than dan cap xa va chu dau tu kiem tra thirc 
té dê xac djnh, I.p thành biên ban và báo cáo Uy ban nhân dan cap huyn xem xét, 
kêt 1u.n tüng tru0'ng hçip c1i the quy djnh t?i  khoàn 1 Diêu nay. 

Chtrong III 
HO TRO 

. . , A. Dieu 17. Ho trç on dnh  doi song va san xuat khi Nha ntro'c thu hoi dat 

H trçv n dnh d?Yi sang và san xu.t khi Nhà ni.râc thu hi dt dizçic thirc hién 
theo quy djnh ti Diu 19 cüa Nghj djnh so 47/2014!ND-CP (trong do khoãn 3, 4, 5, 6 

, A. 9 9 A va 7 dtrçc sira doi, bo sung ti khoan 1 Dieu 2 cua Ngh dnh so 148/2020/ND-CP), 
Diu 5, Diu 6 cfa Thông tix s 37/2014/'TT-BTNMT (trong dO Diu5 &rqc sira di, 
bo sung tal  EDieu 4 cua Thong tu so 09/20211FF-BTNMT); mgt so ni dung ckrçc quy 
dinh cu the thu sau: 

1. Vic h trçl n djth dôi sng quy djnh tai  khoán 3 Diêu 19 cüa Ngh.j dlnh 
s 47/2014/ND-cP (duqc sira dôi, bô sung tai  khoãn 1 Diéu 2 cüa Nghi djnh so 

148/2020/ND-CP) duqc quy djth cii the sau: 

a) Thu hi tü 30% dn 70% din tIch dt nông nghip dang sir diing thi ducic 
h trçc trong th0'i gian 6 tháng nêu không phâi di chuyên ch 0' và trong th0'i gian 
12 tháng nêu phài di chuyên chô 0'; trix0'ng hq phái di chuyên den các dja bàn có 
diêu kiên kinh tê - xä hôi khó khän hoäc cO diêu kiên kinh tê - xã hôi däc biêt khó 
khàn thI th0'i gian h trg là 24 thang. 

b) Thu hi trên 70% din tIch dt nông nghip dang sir diing thI duçic h trq 
trong th0'i gian 12 tháng nêu không phái di chuyên chô 0' và trong th0'i gian 24 
thang nêu phãi di chuyên ch 0'; tru0'ng hçip phãi di chuyên den các dja bàn có diêu 
kién kinh t - xã hi khó khn hoäc có diêu kiên kinh tê - xã hôi däc biêt kho khän 
thI th0'i gian h trçi là 36 tháng. 

c) Din tIch d.t thu hi quy djth tai  dim a, dim b khoãn nay dirge xác djnh 
theo tüng quyet djnh thu hi dat cüa Üy ban than dan cap có thâm quyen. 

d) Müc h trg cho mt nhân khu quy dinh ti dim a và dim b khoãn nay 
dirge tInh bang tin tixcrng throng 30 kg go trong 01 thang theo th0'i giá bInh quan 
do co quan có thâm quyên ban hành tai  th0'i diem h trçr. So nhân khau cüa hO gia 

I 
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dInh xác djnh trén co sti s h khu hoc Co s& dit 1iu v Cu trü theo quy djnh cüa 
Lu.t Cu trCi näm 2020 và thrc t dang thu?mg tth t?i  dja phi.rong duçic xác djnh ti 
thii dim kim dm l.p phucing an bi thung. Nhân khâu m&i nhp khâu sau 
ngày cong b thông báo thu hi dat thI không duçic ho trçl. 

2. H trq n djnh san xu,t quy djnh tai  khoàn 4 Diu 19 cira Nghj djnh s 
47/2014/ND-CP (di.rcic sira di, bô sung ti khoàn 1 Diêu 2 cira Nghj djnh so 

148/2020/ND-CP) duçic quy djnh cii the sau: 

a) H gia dmnh, cá nhân duçic bi thuàng b&ng dt nông nghip thI duc h 
trg on djnh san xuât gôm: 

H trci 01 nám chi phi ging cay trng, ging vat  nuôi, djnh mire theo quy djnh 
cUa ngành nông nghip, giá ging theo giá thj trung t?i  thôi diem lap  phuong an. 

H trq các djch vç khuyn nông, khuyn lam, djch vii bâo v thirc vat,  thir y, 
k thuat trng trçt chän nuôi và k5' thuat  nghip vi dôi vói san xu.t, kinh doanh 
djch vi cong thuong nghip bang 50% giá trj h trq ging cay trng hoc ging 
vat nuôi. 

, . . . , 

b) Doi vol to chuc krnh te, hç gia drnh, ca nhan san xuat, kinh doanh, doanh 
nghip có von dâu tu nuâc ngoài có däng k kinh doanh ma bj ngirng san xuât, 
kinh doanh khi Nhà nuc thu hôi dat thI duçic ho trçi bang 25% thu nhp mt näm 
sau thuê dôi vói to churc và 30% thu nhap  mt nãm sau thuê dôi vói hO san xuât 
kinh doanh, theo mire thu nhp bInh quãn cüa 03 nàm 1in kê trtthc do duçic co 
quan thuê xác nhan. Thu nhp sau thuê duqc xác djnh theo quy djnh cüa pháp luat 
ye thuê thu nhp cá nhàn và pháp luat  ye thuê thu nhap  doanh nghip. 

T chirc lam nhim vii bi thu?mg, giãi phóng mt bang gin van bàn dn Chi 
civic Thuê cap huyn noi có dat thu hôi dôi vOi trithng hqp hO gia dInh, cá nhãn, dn 
cG quan Thuê quàn l trrc tiêp dôi vi tnthng hqp to chic kinh tê, doanh nghip có 
vOn dâu ti.r mthc ngoài. Trong thii hn 03 ngày lam vic kê ti ngày nhn dtxçic van 
bàn, Co quan thuê có trách thim xác djnh rnirc thu nhap  bInh quãn cüa ba nàm 
lien kê truirc do gin To chic lam thim vii bôi thu&ng, giài phóng mt bang. 

3. Di vâi hO gia dInh, cá nhãn dang sir dung dat do nhan  giao khoán dt sir 
diing vao miic dich nong nghiçp, lam nghiçp, nuoi trong thuy san cua cac nong, 
lam trisng quôc doanh thuOc  dôi tuçng quy djnh t.i cac diem d, d và e khoãn 1 
Diêu 19 cia Nghj djnh so 47/20141ND-CP (ducic sira dôi, bô sung tai  khoân 5 Diêu 
4 cia Nghj djnh so 01/2017/ND-CP) thI duçic ho trq on djnh däi song và san xuat 
theo hInh thIrc bang tiên quy djnh tai  khoán 1 và khoãn 2 Diêu nay. 

9 . A I A I A 9 

4. Nguoi Lao d9ng do to chuc krnh te, h9 gia drnh, ca nhan san xuat, kinh 
doanh, doanh nghip có von dâu tu nuc ngoài b ngüng san xut, kinh doanh khi 
Nba nuâc thu hoi dat ma cO thuê lao dng theo hp dOng lao dng thI duqc ap 

ding ho trg che d9 trq cap ngung vice theo quy dnh cua phap luat ye laodcng; 
thai gian tInh hO trq theo thi gian ngirng vic nhirng không qua 06 tháng. To chic 
lam nhim vi bôi thung, giãi phóng m.t bang thu trI, phôi hp vii PhOng Lao 
dng Thuong binh và Xã hi, Uy ban nhân dan cap xä và ngui sir dng lao dng 
xac djnh mic h trçc cho nguii lao dOng. 
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5. H gia dinh vüa có nhan khu là can bO,  cong chc, vien chüc (dang lam 
vic hoc dã nghi him, nghi mat süc lao dOng,  thôi vic dixgc hLr&ng trq cap) vüa 
có nhân khâu không phái là can bO, cong chüc, viên chüc nhi.rng dang sü diing dt 
nông nghip vao miic dIch san xuât nông nghip quy djnh tai  khoãn 2 Diu 6 cña 
Thông tu sO 37/2014/TT-BTNMT, khi Nhà nuóc thu hi dt nông nghip cüa hO 
gia dInh do thI nhân khâu không phâi là can bO, Cong chüc, viên chüc duçic h trçc 
On djnh d?i song và san xuât theo quy djnh tai Diêu nay. 

6. Tin h trq quy djnh tai  các khoãn 1, 2, 3, 4 và 5 Diu nay duçrc chi trá 
mOtlan sau khi phuong an bôi thumg, ho trcY, tái djnh cii dirçc co quan có thm 
quyen phe duyçt. 

Diu 18. H trç dào to, chuyn di ngh và tim kim vic lam 
di vói trtrô'ng hqrp Nhà n1roc thu hi dt nông nghip cüa h gia dInh, cá 
uhân trc tip san xut nông nghip

, . 1. Ve muc ho trq dao tao, chuyen doi nghe va tim hem vic lam 
dôi vôi trithng hcip Nhà nithc thu hôi dat nôngnghip cUa ho gia dInh, Ca nhãn trirc 
tiêp san xut nông nghip theo quy djnh tai  diem b khoân 1 Dieu 20 cUa Nghj djnh 
sO 47/20141ND-CP (dircic si'ra dOi, bô sung ti khoãn 6 Diêu 4 cüa Nghj djnh so 
01/20171ND-CP) duçic quy djnh ci the nhu sau: 

H trçl b&ng tin theo giá dt nông nghip cüng loai  trong Bang giá cac loai 
d.t do Uy ban nhân dan tinh quy djnh hin hành dôi vOi toàn bO din tIch dat nông 
nghip thu hôi; din tIch dat nông nghip duçrc h trçi không vixçit qua hn müc 
giao dt nông nghip do Uy ban than dan tinh quy djnh hin hành. 

H trçl xác djnh bng 04 l.n giá dt cti vói d.t lña ni.rOc 02 viii; b&ng 01 ln 
giá Mt di v&i Mt rl'rng san xut là rung trông, dat thng phOng hO di.rqc Nba nucc 
giao Mt cho hO gia dmnh, cá nhân theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 54 cüa Lut Dat dai 
và dat trông cay hang nàrn có diêu kin san xuât khó khàn (trong nàm chi san xuât 
01 vii bâp benh); bng 02 lan giá dat dOi vOi các loai dat nông nghip cOn lai. 

DOi vâi dat vithn ao là dat nông nghip trong cüng thira dat cO nba & nhung 
không di.rqc cong nhn là dat & thI mirc h trq xác djnh bang 05 lan giá Mt dôi v&i 
giá dat nông nghip theo hin trng si.'r diing dat ma không phan bit dOi ti.rçmg sü 
diing Mt. 

2. Co ch, chInh sách giâi quyt vic lam vâ dào t.o ngh cho ngu&i bj thu 
hôi dat nOng nghip theo quy djn ti khoàn 3 Diêu 20 cüa Nghj djnh so 
47/2014/ND-CP, duçic quy djnh cii the nhu sau: 

Can ci1r quyt dinh cüa Thu PrOng ChInh phü v co ch& chInh sách giái 
quyet viçc lam va dao tao  nghe cho nguai b4 thu hoi dat nong nghiep; giao Phong 
Lao dng Thuong binh và XA hOi  chñ tn, phOi hçp vôi các co quan lien quanthuc 
Uy ban nhân dan cap huyn và Uy ban nhân dan cap xã noi có dat bj thu hôi Ip, 
trInh Uy ban nhan dan cap huyn phê duyt và tO chic thirc hinphuong an dào 
tao, chuyên dôi nghê và tim kiêm vic lam cho ngir&i trong dOtuôi  lao dng tr1rc 
tiêp san xuât nOng nghip. Phirong an dào t?o,  chuyen dôi nghê và tim kiêm vic 
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lam &rçic 1p và phê duyt dng thi vi phucmg an bi thuèng, h trçl, tái djnh cu. 
Trong qua trInh 1p  phucmg an dào tao,  chuyên dôi nghê và tim kiêm vic lam phái 

l.y kin cüa nguôi thu hôi dat. 

3. H gia dInh vra có nhân khu là can b, cong chirc, viên chiirc (dang lam 
vic hoc dã nglui huu, nghi m.t sue lao dng, thôi vic dugc hu&ng trçY cap) vira có 
nhãnkhu không phài là can b, cong chüc, viên chüc nhung clang sü dmg dat nông 
nghiçp vao mvc  dich san xuat nong nghiep quy dnh tai  khoan 2 Dieu 6 cua Thong tu 
so 37/2O14tF1-BTNMT, khi Nhà nuóc thu hôi dat nông nghip cüa hi gia dInh do thI 
nhân khu không phâi là can b, cong chüc, viên chüc duçic ho trcl dào tao, chuyên 
dôi ng1i va tim kiêm vic lam theo din tich dat thu hôi nhu sau: 

Müc h trV cho nhan khâu không phãi là can b, cong chüc, viên chüc trong 
h gia dInh trrc tiêp sãnxuât nông nghip du.rçic xác djnhbäng müc ho trçl theoquy 
dnh tal  khoan 1 Dieu nay chia (:) tong than khau cua hç gia drnh than (x) vcn so 
than khau khong phâi là can b, Cong chiirc, viên chüc. Nhân khu mói th.p khu 
sau ngày cong bô thông báo thu hôi dat thI không duqc ho trçl. 

Diêu 19. H trçi dao to, chuyên doi ngh Va tim kim vic lam 
doi vo'i trirolig hqp Nha nu'o'c thu hoi dat o ket hçrp kinh doanh, dch vii cua 
h gia dInh, cá nhân ma phãi di chuyn ch & 

H trg dào tao,  chuyn di ngh và tim kim vic lam di vO'i truông hcip 
Nhà nuâc thu hôi dat & két hp kinh doanh, djch vii cüa h gia dith, cá than ma 
phài di chuyênchô & quy djnh tai  Diêu 21 cüa Nghj djnh so 47/20141ND-CP, duc 
quy djnh cii the thu sau: 

1. H gia dinh, cá nhân duçc vay vn tin ding urn dãi d phát trin san xu.t, 
kith doanh theo quy djnh tai  khoân 2 Diêu 84 cüa Lut Bat dai. 

2. Ca ch& chith sách giâi quyt vic lam và dào tao  ngh cho các than khu 
trong d tuôi lao dng duqc quy djth ci the thu sau: 

Can cur quyêt drnh cua Thu tu&ng ChInh phu v co chê, chrnh sach gial 
quyet vice lam va dao tao  nghe cho ngurn b thu hoi dat ket hçip kith doanh, dch 
vii cüa h gia dith, cá than ma phâi di chuyên ch &; giao Phong Lao dng 
Thrnmg binh và Xã hi chü tn, phôi hçip vOi các co quan lien quan thuOc Uy ban 
nhân dan cap huyn và Uy ban than dan cap xä nth có dat bj thu hôi l.p, trith Uy 
ban than dan cap huyn phé duyt và to chuc thijc hin phucmg an dào tao  nghê 
cho các than khâu trong dO tuôi lao dng hin có cüa hO gia dinh, cá nhân có dat 
thu hôi. 

Biu 20. H trq tái d1nh ctr di v&i trtrôiig hçrp thu hi dt & cüa hO gia 
dInh, cá nhan, ngtrô'i Vi@ Nam djnh cur & ntr&c ngoài ma phái di chuyên ch & 

V ho trq tái djnh cur dii v&i truing hcrp thu hôi dat a cüa hO gia dInh, cá 
nhân, ngu&i Vit Nam djth cur & nuóc ngoài ma phài di chuyên chô & quy djnh tai 
diem c khoàn 2 Diêu 83, khoàn 4 Diêu 86 cüa Luat  Dat dai, Diêu 22 và Diêu 27 
cüa Nghj djth sE, 47/2014/ND-CP, duçc quy djnh ciu the thu sau: 

1. Müc ho trci tái dinh cur: 

a) Ho gia dInh, cá nhãn thuOc di tuxqng quy dj.nh tai  dim a khoãn 1 Diu 6 
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cüa Nghi djnh s 47/2014/ND-CP ma s tin bi thuông d& , nhà i nhô hon giá tn 
môt suât tái djnh cix tii thiu quy djnh t?i  khoãn 2 Diu nay thI duçic h trçl 100% 
khoãn chênh lêch do. 

b) Trumg hcp có nhiu h gia dInh có chung quyn sü diving mt (01) thüa 
dat & thu hôi quydjnh ti khoãn 2 Dieu 6 cüa Nghj djnh so 47/2014/ND-CP ma s 
tien boi thuong dat a, nha a nho hon gia trj mçt suat tai dnh cix toi thieu quy dnh 
tai khoân 2 Diêu nay thI môi ho duac h tro 70% khoân chênh léch do. 

2. Giá tn mt sut tái djnh cix ti thiu duçrc quy djnh cii th nhir sau: 
a) Di vói dja phuang có khu tái djnh cu dê b trI tái ctjnh cii thI giá tn ma 

suât tái djnh cu tôi thiêu diiçc xác djnh bang giá tn mt ngôi nhà & mt t.ng (Al), 
din tIch xây drng 50m2  có chiu cao nba theo quy chun cüa b xay dmg và giá 
trj mt lô dat & tai khu tai djnh cix có din tIch theo tirng khu V1TC nhu sau: 

60 m2  di vOi các phi.r&ng thuc thành ph Tuy HOa, các phithng thuc thj xã 
Song Câu, Dông HOa và CáC thj trãn thuc các huyn Tây HOa, Phü HOa và Tuy An. 

80 m2  dôi vói các xä BInh Ngçc, BInh Kin thuc thành phô Tuy HOa và các 
thj trAn thuc các huyn Dng Xuãn, Son HOa và Song Hinh. 

100 m2  dôi vói các xA HOa Kiên, An Phü thuc thành phô Tuy HOa, cac xâ 
dng b&ng thuc thj xã Song Câu, Dông HOa, các xA dông bang thuc cac huyn 
Tây HOa, Phü HOa và Tuy An. 

2 • • 150 m doi voi cac xa mien nui tren dia ban tmh. 
Giá cttt & di.rcic xác djnh theo nguyen tc trung bInh cong các müc giá d.t ô 

t.i khu tái djnh cix trong Bang giá các loai dat trên dja bàn Tinih hin hành; giá nha 
& duoc xac djnh theo quy djnh cüa Uy ban nhân dan tinh hin hành. 

b) Dôi vài dja phuong không có khu tái djnh cit ma dirçic tái djnh cit xen 
ghép thI giátrj mt sut tái djnh cix tôi thiêu di.rçic xác djnh bang din tIch dat &, 
dien tich nha a quy dnh ti diem a khoan nay; gia dat tinh theo gia date trong 
Bang gia cac loai  dat tren da ban trnh hiçn bath t?1 v tn dat a xen ghep, gia nha a 
duçic xac djnh theo quy djnh cüa Uy ban nhân dan tinh hin hành. 

3. Trithng hqp hO gia dInh, cá nhãn, ngu&i Vit Narn djnh cix & niróc ngoài 
tir lo ch & quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 22 cüa Nghj djnh so 47/2014/ND-CP hoc 
bô trl tái djnh cu ti chô thI ngoài vic dirge bôi thu&ng ye dat cOn duac nhân 
khoân tiên h tro tái dinh cit cu the thu sau: 

a) Tru&ng hçip din tIch dat & thu hôi bang hoc 1&n hon din tIch theo tirng 
khu vijc quy djnh tai diem akhoãn 2 Diêu nay ma so nhân khâu cüa hO gia dInhIt 
hon 4 nhân khu thI dirge ho trq bang 20% giá tn phân din tIch dat & thu hôi; neu 
s nhân kh.0 cüa hO gia dInh tir 4 than khau tr& len thI dugc h trçY bang 25% giá 
trj phân din tIch dat & thu hôi; giá dat & tInhtheo giá dat a trong Bang giá các 1oi 
dat trén dia bàn tinh hiên hành tai vi trI thu hôi. 

b) Tru&ng hgp din tIch dt a thu hi nhO hon din tIch theo tfrng khu virc 
quy djnh ti diem a khoân 2 Diêu nay ma so nhan khâu cüa hO gia dInh It hon 4 
nhân khâu thI duqc ho trg bang 25% giá tn phân din tIch dat & thu hôi; nêu so 
nhân khau cña hO gia dItht& 4 nhân khâu tr& len thI dirge h trg bang 30% giá tn 
phn din tIch d.t & thu hôi; giá dat a tInh theo giá dat & trong Bang giá cac 1oi 
dat trên dia bàn tinh hiên hành tai vi trI thu hôi. 
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c) S nhân khu cUa hO gia dInh quy djnh tai  các dim a và b khoãn nay 
duçic xác djnh trên cc sâ so hO khâu ho.c co s& dt lieu ye cu trt theo quy djnh cüa 
Lu.t Cu trii nàm 2020 và thirc tê dang thung trü tai  dja phucmg trü so nhân khâu 
dang lam an, sinh song on djnh & nci khác. Uy ban nhân dan cap xà có trách nhim 
xác djnh so nhân khâu dang sinh song on djnh & ncii khác. Nhãn khâu mâi nhp 
khu sau ngày cong b thông báo thu hôi & thI không ducic tInh h trçl. 

Diu 21. H trq ngirôi dang thuê nhà & không thuc s& hü'u Nhà nu&c 

H6 trcr nguôi dang thuê nhà không thuOc  s& hüu Nba nuâc quy djnh tai  Diu 

23 cüa Nghj dinh so 47/2014/ND-CP, di.rcic quy djnh cii the thu sau: 

• H gia dInh, cá nhân dang thuê nhà a không thuOc  s& hüu Nhà nu&c (co 

hqp dông thuê nhà) khi Nhà nuâc thu hôi dat ma phãi di chuyên ch & thI ducic ho 
trg chi phi di chuyên tài san. Mirc h trçl bang 80% müc bôi thu&ng quy djnh tai 
Diêu 14 cüa Quy djnh nay. 

2. Ngu&i thuê nhà ma tai  th&i dim kim kê không trirc tip & tai ncii có thà 
thuê thI không duçic ho trci chi phi di chuyên. 

Diu 22. H trçrkhithu hi dtcông Ich cüa x, phurng, thi trn 

Ho trçi khi thu hoi dat cong ich cua xa, phuong, th tran quy dnh tal Dieu 24 
cüa Nghj djnh so 47/2014/ND-CP, ducic quy djnh ci the thu sau: 

Truông hqp thu hi d,t cong jch cüa xã, phu&ng, thj trn thl duqc h trçi; 
mirc ho trq là 80% giá dat tIth bi thu&ng theo loai dat, vj trI dt trong Bang giá 
các loai dat do Uy ban than dan tinh quy djnh hin hành. Tin h trçi duqc nOp  vao 
ngân sách thà nu&c và duge dua vào dir toán ngãn sách hang näm cüa xâ, phu&ng, 
thi trail; tiên ho tro chi duçcc sü diving tie dâu tu xây drng các cong trInh ha tang, sr 
di1ng vào mic dIch cong Ich cüa xã, phu&ng, thj trân. 

Diu 23. H trq khác di vói ngu'ô'i sfr diing dt khi Nhà nurc thu hi dt 

H trq khác quy djnh tai  Diu 25 cüa Nghj cljnh s 47/2014/ND-CP, duçc 
quy djnh ci the thu sau: 

1. H trq n djnh d&i song cho ho gia dInh, cá nhân khi Nhà ntrâc thu hôi 
dithi 30% din tIch & nông nghip dang sü diing duqc quy djth thu sau: 

HO gia dInh, cá nhân sir ding d.t quy djnh tai  khoán 3 Diu 5 cüa Thông tu 

so 37/2014/TT-BTNMT (duqc süa dôi, bo sung tai  Diêu 4 cüa Thông tu so 

09/202111T-BTNMT) khi Nba nuàc thu hôi ti'r 20% den du&i 30% diên tIch dat 
nOng nghip dang sir d%ing thI duçic h trçY bang 70% mirc h trq quy djnh tai  diem 
a khoàn 1 Diêu 17 cüa Quy djnh nay; thu hôi tr 10% den duài 20% din tIch dat 
nOng nghip dang s& diving thI duqc ho trq bang 50% müc ho trçi quy djnh tai  diem 
a khoãn 1 Diêu 17 cüa Quy djnh nay; thu hôi duâi 10% din tIch dat nOng nghip 
dang si dng thI không duqc ho trçl. 

2. HO gia dInh, cá nhan dang sü dyng dt nông nghip vuqt h?n  müc quy djnh 
tai khoànl Diéu 4 cüaNghj djnh so 47/2014/ND-CP nhung không Co Giây chüng 
nhn quyên sir dyng dat hoc không dü diêu kin tie duçic cap Giây ch(rng nhn 
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quyn sir diing dt, quyn sir hthi nhà & và tài san khác gn 1in vii dt theo quy 
djnh cira Lust Dt dai thi chi dixçxc bi thithng di vii din tIch dt trong h?n  mire 
giao dat nông nghip theo quy djnh tai  khoàn 2 Diu 4 cüa Nghj dlnh  s 

A . , , A . A 47/2014/ND-CP. Doi vcn phan diçn tich dat nong nghi vixgt han  muc giao dat 
nông nghip thI không dixqc bôi thuing ye dat nhung dirge h trq b.ng 50% giá dt 
theo 1oi dat trong Bang giá các loai  dat trên dja bàn tinh hin hành. 

3. H trq v tai san g.n 1in vii dt dirge tao  1p trái quy djnh pháp 1ut quy 
djnh t?i  Khoàn 2 Diêu 92 cira Luat  Bat dai (trir tru&ng hqp quy djnh tai  Diêu 64 
cira Lust  Bat dai), dirge quy djnh ci the nhu sau: 

a) Tài san gn 1in vii dt dirge to 1p trái quy djnh cüa pháp 1ut truic ngày 
15/10/1993 ma dã dirge ccx quan Co thãm quyên có van bàn không dirge t?o  1p thi dirge 
ho trçx bang 40% mirc bôi thuông; truing hgp không Co van bàn cüa ccx quan Co thAm 
quyên không dirge tao  1p thI dtrçic ho trg bang 80% mire bôi thiring. 

b) Tài san gtn 1in vii dt dixgc tao  1p trái quy djnh cira pháp 1ut tir ngày 
15/10/1993 den triric ngày 01/7/2004 ma dã dirge ccx quan có thâm quyên có van 
bàn không duçrc tao  1.p thI dirgc ho trg b.ng 30% mire bôi thiring; tnringhqp 
khong co van ban cua ccx quan co tham quyen khong dugc tao 1ap thi dugc ho trq 
bang 65% mire bi thuông. 

c) Tài san g.n 1in vii Mt dirge tao  l.p trái quy djnh cira pháp 1u.t ti ngày 
01/7/2004 den trtthc ngày 01/7/2014 ma dã dirge ccx quan có thâm quyên có van 
bàn không duçxc tao  1p thI dtxçic ho trçi b.ng 15% mire bôi thuing; trithnghcxp 
không có van bàn cira ccx quan có thâm quyên không dirge tao lap thl dirge ho trg 
bng 50% mire bôi thi.ring. 

d) Tài san g.n 1in vii Mt dirge tao lap trái quy djnh cüa pháp luat  tir ngày 
01/7/2014 ye sau thi khong dirge ho trg, ngucxi co tai san phai tir pha dcx, ban giao 
mt bang hoc phâi chju chi phi phá dx trong truing hgp ccx quan Nha ni.ric thirc 
hin phá dà. 

d) Tài san g.n 1in vii Mt dirge tao lap ti sau khi cO thông báo thu hi Mt 
cira ccx quan Nhà nine có thâm quyên thI không duçxc h trçi; nguii có tài san phãi 
tir phá d, bàn giao m.t ba.ng hoc phâi chju chi phi phá dc trong truing hçxp ccx 
quan Nhà nine thirc hin phá dec. 

4. Di vii nba ir, cong trInh phiic vii sinh hoat  cña h gia dInh, cá than N 
phá d mOt  phân ma phân con lai  van ton tai  và sü dng dirge thI ngoài tiên bôi 
thuing hoc tiên hO trg theo thit hai  thirc tê (bao gôm giá trj trirc tiêp phân bj phá 
dö và giá tn phãn bj ành hiring phâi phá d) cOn dirge h trg 30% giá trj thit hai 
thrc te dé sira chUa hoàn thin phân cOn lai  nhirng không virgt qua giá trj cira phân 
nba, Cong trInh cOn lai  không bj phá d. 

5. Ho tra tin thuê nhà: 

H gia dinh, cá than khi Nhà nuic thu hèi dAt phái di chuyn ch ir ma không CO 
ch ir nao khác trong dja bàn xâ, phiring, thj tran thI trong thu gian chi t?o  1p ch & 

P A P • A A A • .' , . mm dirge bo tn vao nha cx tim. Neu khong bo tn dirge vao nha cx t?m  thi dirge ho trg tien 
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thuê nha ô trong th?i gian 6 (sau tháng. Müc h trc tin thuê nhà mi tháng thu sau: 
A A A A A A P A A A 

a) Doi voi h gia dinh co so than khau (duc xac dnh tren co so so h9 khau 

hoc Co s& dU lieu 
ye cu tth theo quy djnh cüa Lust Cu trü nàm 2020 và thc tê dang 

thuông trü ti dja phucmg, dang sinh song trong hO gia dInh) tr 4 ngui trâ xuông: 
Müc h trg là 1.600.000 dng/hO dôi vâi các phu&ng thuOc thành phô Tuy Hôa; 
1.200.000 ding/hO di vói cacxã thuOc thành ph Tuy Hôa, Các phung thuOc thj xä 
Song Cau, Dong Hoa va th tran cua cac huyen; 800.000 dong/h doi vol cac xa con 
li. Nhãn kh.0 mâi nhp khu sau ngày cong bô thông báo thu hôi dat tM không 
duçic tInh. 

b) D& vci hO gia dIth có s than khu (duqc xác djnh trên co s& s hO khu 
hoc co sâ dt lieu 

V cu ti-u theo quy djnh cüa Lu.t Cu trü nàm 2020 và thrc tê dang 
thuàng tni ti dja phuong, dang sith song trong hO gia dInh) tir 5 ngir?yi trâ len: Mrc 
ho trç là 1.800.000 dông/hO dôi v&i các phuô'ng thuOc thãnh phô Tuy Hôa; 1.400.000 
dong/h dôi vOi các xã thuOc  thành ph Tuy Hôa, các phuông thuOc thj xã Song Cu, 
Dông Hôa và thj fran cüa các huyn; 1.000.000 dông/hO dOi vâi các xA con li. Nhãn 
khâu mOi thp khâu sau ngày cong bô thông báo thu hôi dat thI không ctuqc tIth. 

c) Trithng hcip h gia dIth, cá nhân dä bàn giao dt cho Nhà nuc nhung 
Nhà nuOc chm giao dat rnOi thI hO gia dInh, cá than tiêp tic duccc ho trçY tiên 
thuê nhà theo quy djnh t,i diem a và b khoân nay dôi v&i thñ gian Nhà nuóc châm 
giao dat mdi. 

6. H trçi di chuyn di vói 4t nuôi là gia sue: 

HO gia dInh, cá nhãn khi bj thu hi dt phãi di chuyn vt nuôi thI duçic h 
trq theo các müc cii the nhu sau: 

a) D6i vâi gia süc (trâu, bO, ngra, nai, huo'u): 

Di chuyn trong pham vi tü 2 km dn 5 km: 50.000dlcon. 

Di chuyn trong ph?m vi trên 5 km dn 10 km: 80.000d/con. 

Di chuyn trong ph?m vi trên 10 km dn 20 km: 150.000&con. 

Di chuyên trong phrn vi trên 20 km den 50 km: 300.000dlcon. 

Di chuyên trong pham vi trén 50 km: 500.000dlcon. 

b) Dé,i v&i gia sue (cru, dê, heo): Müc h trq bng 50% müc quy djnh tai 
diem a khoàn nay. 

7. H trV hO nghèo, dugc quy dnh cii th thu sau: 

HO gia dInh cá than thuOc din hO nghèo (co ma s) khi bj thu hi dt thI 
duoc ho trq dé vuqt nghèo trong thOi gian 03 nãm, thu sau: 

a) Trumg hçp hO gia dInh, cá than trrc tip san xut nông nghip bj thu hi 
dat nông nghip thI duçic h trq theo müc: 
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DVT: dng 

T' lé (%) dién tIch dt 
nông nghip bj thu 

hôi/din tIch dat nông x 

S than khu 
trong giy 

ch(rng nhan 
X 

Mirc chun 
nghèo thu 
nhp theo x 

36 
tháng 

nghip dang sü ding h nghèo quy dinh 
hién hành 

b) Trung hçip h gia dInh, cá than bj thu hi dt ma phài di chuyn ch 
thI duiyc ho trci theo mirc: 

DVT: dng 

S nhân khAu trong gity 80% mirc chun nghèo thu 36 
chiTrng nhn h ngheo nhp theo quy djnh hin hàth tháng 

c) Trtthng hçp h gia dInh, cá than có Ca hai tnthng hcip a va b khoãn nay 
thI chi ducic than môt mirc h trci cao nhât. 

8. Di véii gia dInh chith sách (co gi.y chmg nhn cia cci quan Nhà nu&c 
có thâm quyen) khi phài di chuyên chô i duqc ho trçY thu sau: 

a) Là h gia dInh có ngu?ii có Cong vfri cách mang  dã dizçc cci quan có thm 
quyn cong th.n, bao gôm: Ngu?Yi hoat dng each mng truôc ngày 01 tháng 01 
nàm 1945; nguii hot dng cách mang  tü ngày 01 tháng 01 nàm 1945 den ngày 
khtyi nghTa thang Tam näm 1945; than than 1it si (ngtthi thai cüng); bà mc Vit 
Nam ath hung; ath hung Lrc luqng vO trang nhân dan; ath hung Lao dcng trong 
th&i k' kháng chiên; thi.rcing bith, ngui hi.thng chInh sách nhu thi.rcing binh; bnh 
bith; nguñ hoat dng kháng chiên bj nhiêm chat dc hóa h9c; ngui hoat dng 
cách mng, hoat dng kháng chiên bj djch bat tu, dày; ng.thi hot dng kháng 
chiên giãi phóng dan tic, bào v To quôc vâ lam nghia v1i quôc tê; ngthi có cong 
giüp dO each mang. Mirc ho trçi 5.000.000 dong/h. 

b) Gia dInh có déi tuqng dang hu&ng trçl cp xã hi thuông xuyên, müc h 
tro: 3.000.000 dng/ho. 

9. H trG di diii châu cay cành: 

Ho gia dInh, cá than dang sü ding ch.0 cay cãnh trén dt hçp pháp khi Nba 
nuic thu hôi dat ma phâi di chuyên chu cay cãnh ra khói khu vlrrc bj thu hôi và có 
khoàng each trén 200 m thI dLrgc ho trçY di chuyên nhu sau: 

a) Chu cay có dumg kIth tü 20 cm dn 40 cm: 7.000d/chu. 

b) Chau cay có dung kInh trên 40 cm dn 60 cm: 15.000d/châu. 

c) Ch.0 cay có du&ng kInh trén 60 cm dn 80 cm: 25.000d/châu. 

d) Chu cay có du?yng kIth trên 80 cm dn 100 cm: 40.000dlchâu 
10.HOtrçigiacam: 
a) Dôi vâi gia cam (gà, vjt, ngan, ngông) ma di chuyên dan quy mô ttr 200 

con tth len thI mi'rc ho tro nhu sau: 
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9 p 

Di chuyên trong pham vi tr 2 km dên5 km: 3.5OOdlcon. 
Di chuyn trong phm vi trên 5 km den 10 km: 4.500dlcon. 
Di chuyên trong ph.m vi trên 10 km den 20 km: 5.500d/con. 
Di chuyên trong phm vi trén 20 km den 50 km: 6.500d1con. 
Di chuyên trong phm vi trên 50 km: 7.500d/con. 

b) Doi vol gia cam (chim cut): Muc ho trç bang 20/o muc quy dnh tal 
diem a khoãn nay. 

__ Chirong IV 
mINI! hf lAP vA ThUC mEN DVAN  TA! DINH C(f; LAP, TIIAM D!NII,  PILE 

DUYT, ThI)C IIIN PIW(NG AN BOT TWNG, HO TRV, TAT DNH UI 

A A •A p 

Dieu 24. Ve Ip va thyc hien diy an tai dnh  cir 

Lp va thc hin dir an tái djnh cu duçic thrc hin theo quy djnh ti Diu 85 
A 1. A A A A cua Lu.t Dat dai, Dieu 26 cua Ngh dnh so 47/2014/ND-CP, mQt so ni dung 

duçxc quy djnh ci the nhu sau: 

1. Di vói du an tai djnh cu phiic vii tai djnh Cu trong dja bàn mOt  huyn, thj xâ, 
thành phô, giao Uy ban than dan cap huyn l.p và thirc hin dr an theo phãn c.p; 

2. Divói dr an tái djni cu pIc vii tái djth cu trên dja bàn hai huyn, thj 
xa, thanh pho tro len thi So Ke hoch va Dau tu chu tn, phoi hcip voi So Tai chrnh 
và các co quan có lien quan tham mu'u Uy ban than dan tinh quyt djnh. 

3. Khu tái djnh cu duçic 1p cho mt hoc nhiu dr an; d.t a, nha & trong khu 
tái djnh cu duçc b trI theo nhiu müc din tIch, nhiu cp nhà khác nhau phü hçp vói 
các mirc bôi thu&ng và khâ nãng chi trâ cüa ngu&i duçic tái djnh cu, ngu&i duçic giao 
dat có thu tiên sü dicing dat không thông qua du giá quyn sü ding dt ti khu tái 
djnh cir. Din tIch mOt  lô dat tái djnh cu không nhö hon din tIch dat cüa mt suât 
tái dnh cu tôi thiu quy djnh tai  dim a khoãn 2 Diêu 20 côa Quy djnh nay. 

4. Vic thu hi dt & chi dirqc thrc hin sau khi hoãn thành xây d%rng nhà & 
hoc co s& ha tang cüa khu tái djnh cu. 

Diu 25. Giao nhim vi bi thiràng, h trq, tái dlnh  cir 
Giaonhim vii bôi thu&ng, ho trçl, tái djnh cu theo quy djnh t.i khoãn 1 Diêu 68 

cüa Lu.t Dat dai, khoãn 1 Diêu 17 cüa Nghj djnh so 43/20141ND-CP, khoãn 1 Diu 29 
cua Ngh4 d.nh so 47/2014/ND-CP, m9t so ni dung duqc quydnh cii the nhix sau: 

1. Can cü vào tInh hInh th%rc tê cüa tüng dir an, Uy ban nhãn dan cap có 
thâm quyên giao thim vii bôi thuàng, h trçr, tái djnh cu cho To chirc lam thim 
vii. bôi thuông, giâi phong mt bang trong kê hoch thu hôi dat, diêu tra, khâo sat, 
do dc, kim dêm. Trithng hcip d an, cong trInh ma qua trInh 1p phixong an bôi 
thtthng, giâi phóng m3t bang gp khó khAn can phãi phân giai do?n  dê thu hôi dat 
theo tiên dO st'r dung dat th%rc hin dir an thI Uy ban nhãn dan cap có thãm quyên 
quyt djth thu hôi dat, phê duyt phucing an. bôi thuông, ho try, tái djth cu thành 
nhiêu dot cho phii hçip tiên dO sà ding dat th%rc hin d%r an dä dixqc co quan nhà 
nuâc phê duyt nhung dam bâo sir thông that ye chInh sách bôi thu&ng, h trq, tái 
djnh cu va giá bi thu&ng giüa các dçit, tránh truôrng hcip ngu&i dan thäc mac, 
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khiu nai,  nhàm day nhanh tin d giái phóng m.t b&ng. 
2. Trung hqp can thit, Uy ban than dan cp huyn quyt djnh thành 1p 

HOi dông bôi throng, ho trci, tái djnh Cu cap huyn dê giüp Uy ban nhãn dan cp 
huyn chi dao  1p, thirc hin phtrang an bôi thuOng, h trçl, tái djnh Cu; thirc hin 
cong tác tuyên truyên, vn dng; giâi quyêt hoc tham muu cho Uy ban nhan dan 

A A P P A A A cap huyen giai quyet cac kho khan, vuong mac thu9c tham quyen cua cap huyçn. 
Hi dOng bôi thi.rOng, h trçl, tái djnh cu cap huyn do lânh dao Uy ban nhân dan 
cp huyn lam Chñ tjch HOi  ding, các thành vien gm: 

a) Dai  din Phông Tài nguyen và Môi trithng. 
b) Dai  din Phông Tài chInh - Kô 1ioach.

A c) Dal  dien Phong Krnh te va Ha tang hoac  Phong Quan lydo th. 
d) Dai  din Phông Nông nghip và Phát trien nông thôn hoc Phông Kinh tê. 
d) Dai  din Uy ban than dan cp xA noi có dat thu hôi. 
e) Dai  din nhCtng hO gia dInh, cá than có dat thu hôi tü mOt  den hai nguOi. 

A S A P ) A A A S P f) M9t so thanh vien khac do Chu tch Hçi dong quyet dnh cho phu hcip voi 
th?c tê 0 dja phuong. 

3. Di vOi cac d%r an dAu tu do BO,  cci quan ngang BO,  co quan thuOc  ChInh 
phü, tp doãn kinh tê, tong cong ty, don vj sir nghip thuOc Trung uong quy djnh 
tai khoán 2 Diêu 29 cüa Nghj dinh so 47/2014/ND-CP; giao Uy ban than dan cap 
huyn thirc hin thu hôi dt; bOi thuOng, h trçi, tái djnh cu theo tüng dja bàn, trü 
tnthng hcip UBND cp tinh quyêt djnh thu hôi dat theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 
66 cüa Luât Dat dai. 

Diu 26. Trinh tu 1p, thm djnh, phê duyt và thic hin phirong an bi 
thtrông, h trç, tái djnh cir 

TrInh t%r 
lap, thm djnh, phé duyt và thirc hin phuong an bti thuOng, h 

trçl, tái djnh cu quy djnh tai  các Diêu 69 và 93 cüa Lut Dat dai, Diêu 28 và 30 cüa 
Nghj djnh so 47/2014/ND-CP, Diu 13 cüa Thông tu sO 37/2014/TT-BTNMT, 
duqc quy djnh cii th thu sau: 

1. Vic ban hãnh thông báo thu hôi dat thirc hin theo quy djnh tai  diem a 
S A S A A A A khoan 1 Dieu 69 cuaLuat Dat dai, m9t so ni dung ci the duçic quy clpih nhtrsau: 

Sau khi nhn duqc kê hoach thu hôi dat, diêu tra, khão sat, do dac, kiêm dêm 
và thông báo thu hM Mt cüa co quan có thm quyn, trong thOi han  không qua muOi 
(10) ngày lam vic T chüc lam thim vi bi thuông, giâi phóng m.t bang 1p kê 
hoach chi tit thuc hiên kê hoach thu hôi, diêu tra, khâo sat, do dac,  kiêm dém. NOi 
dung chü y&i cüa k hoch chi tit gm các buOc Cong vic và thOi gian th%rc hin 
buOc cong vic theo trmnh tr quy djth tai  Diêu nay: 

a) Cong b k hoach thu hi Mt, diu tra, kháo sat, do dac,  kim dm trên 
phi.rong tin thông tin dai  chüng cüa dja phiiong va niêm yet t?i  tri sO Uy ban than 
dan cap xâ, dja diem sith hoat chung cüa khu dan cu noi có dat thu hôi. 

b) T6 chi.'rc lam nhim viii bi thuOng, giái phóng mt bang chU trI, phoi hqp vó'i 
Uy ban nhãn dan cap xã nai có dat thu hôi, chü dâu tu, don vj tu van do dac  (dôi vói 
khu viic thu hM dat phái trich do dja chIth hoc do chinh 1' ban do dja chmnh) va cac 
co quan khác có lien quan to chrc hOi  nghj cong b6 k hoach thu hi Mt. diu tra, 
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khâo sat, do dc, kim dm cho cac di tuqng bj thu hi dAt. NOi  dung chU yu gm: 
Cong b k hoch thu hôi dat, diêu tra, kháo sat, do dc, kiêm dêm cüa co 

quan có thrn quyn. Cong b6 k hoch chi ti& cüa T chüc lam nhim vii bi 
thithng, giâiphóng mat bang thrc hiên kê hoach thu hôi dat, diêu tra, khâo sat, do dc, 
hem dem cua Co quan co tham quyen. 

Gri thông báo thu hi dat dn tmg ngtthi có dAt thu hi, ngui có tai san bj 
anh hucirng. Trucmg hqp nguoi co dat thu hoi, ngum co tai san b anh huong yang 
rn.t thI giao tnthng thôn hoc phó tnr1ng thôn (buôn, khu ph) g1ri thông báo thu 
hôi dat den tüng ngu?ñ trong thai hn 05 ngày lam vic kê tr ngày to chüc hi 
nghj, nêu không gri ducc thI báo cho lãnh do To chirc bôi thu?mg, giãi phóng mt 
bang de co biçn phap giai quyet. 

Hungdn hgia dInh, cánhânlàm don dê xuât nguyen v9ng ye tái djnh cu 
(giao dat a tal  khu tai dnh cu, so lo tal dnh Cu hoc tal dnh cu ti cho hoac tir lo 
ch ô); ye tai djnh canh b& thung b&ng dt nông nghip); v thu cAu dâo tao, h9c 
nghe (so Lao dong co thu cau dao to, h9c nghe, so lao d9ng co nguyen v9ng tir 
h9c nghê). 

c) To chüc lam thim vii bôi thuông, giâi phóng mt bang quyt djnh thành 
l.p To hem kê co tr 03 nguôi trô len (tuS'  theo quy mô dir an, cong trmnh d thành 
1p mOt  hoc nhiêu To) do lânh dao  To chüc lam nhim vii bôi thithng, giái phong 
mt bang lam To tru&ng và thành phAn mai tham gia gm: Uy ban than dan cAp xã, 
truâng hoc 1phó tru&ng thOn (buôn, khu phô), dai  din chü dAu tu, dai  din các hO 
dan nai có dat bj thu hôi. 

2. T chrc kim ké: 
a) T chrc lam nhim vi bithung, giãi phong mt bng chü tn, ph& hcrp 

v&i Uy ban than dan cap xã, chü dâu tu và don vj tu van do dac  (d& vói khu virc 
thu hôi dat phâi trich do dja chinh hoc do chinh l bàn do dja chinh) thrc hin diêu 
tra, kháo sat, do dac  xác djnh ci the din tIch, loi dat, vi tn, nguôn gôc dat thu hôi, 
dôi tuçing thu hôi dat, thông kê nhà a, tài san khác gan lien vâi dat và cac nOi  dung 
khác theo biên bàn hem kê (mu so: 01/PABTHTDC) kern theo Quy djnh nay; 
truang hqp can thiêt To chrc lam thim vii bOi thuang, giãi phóng mt bang to chüc 
ghi hInh thrc dja. 

b) Tnuang hqp phâi ban hành quyêt djnh kim dêm b.t buOc,  quy& djnh cu6ng 
chê thrc hin cjuyt djnh hem dêrn bat buOc  theo quy djnh t.i diem d khoãn 1 Diêu 
69 cüa Lut Dat dai thI To chifrc lam thim vii bôi thumg, giãi phóng mt bang dê 
nghj Phông Tài nguyen và Môi trumg cap huyn tham muu Chü tjch Uy ban nhân 
dan cAp huyn ban hành quyêt djnh theo quy djnh tai  Diêu 10 cüa ,ThOng tu so 
30/201411T-BTNMT và thc hin theo quy djth tai  Diêu 70 cüa Lut Dat dai. 

c) Biên bàn kim ké ducic 1p  ti thc dja, nguäi có dat và tài san k, ghi rO hp 
ten vào trang cuôi, k tat vao cac trang can lai  cüa Biên bàn, các thành viên To kiêm 
kê k, ghi rô hç ten vào trang cu6i cüa Biên bàn hem kê. Biên bàn hem kê phãi duçic 
ghi dAy dü các thông tin, thông tin nào chua xác djnh dUçYC thI ghi "chua xác djnh", 
thông tin nào khOng có thI không dixa vào biên bàn kiêm ke. Dôi vói thông tin chua 
xac djnh dtrçic hoc dâ xac djnh nhung qua rà soát nhn thây chua dáng thI To chirc 
lam nhim vti bOi thixang, giãi phóng mt bang chü tn, phôi hçrp vâi các ca quan, don 
yj lien quan tr%rc thuOc Uy ban than dan Cap huyn, Uy ban than dan cap xa và dôi 
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tuçingbj ãnh huângt chüc xac djnh, Ip thành biên bàn s thu tir 1y theo s thu ttr 
cua bien ban kiem ke va ghi them ky tr b, c, d (tuy theo so Ian bo sung, dieu chrnh). 

d) To chirc lam nhirn vii bi thi.rmg, giái phóng mt bang có van bàn d nghj: 
Uy ban nhân dan cap xã noi dang k hO khâu thithng trii và có dat thu hi 

xác nhân day dü thông tin cüa mu s6: 10/PABTHTTDC kern theo Quy ctjnh nay; 
trong th?ii han  không qua 03 ngày lam vic kê tü ngày nhn di.rçic van bàn cüa T 
chüc lam nhirn vii boi thuing, giâi phóngrnt bang thI Uy ban nhân dan cAp â có 
van ban xac than gui den To chuc lam nhiçm vi boi thi.rong, giai phong m?t  bang. 

Uy ban than dan cap xA ncci däng k3' hO khâu thi.thng trü ma không có dAt thu 
A A hoi xac nhmn thong tin tai  cac miic 1, 2, 3 cua mau so: 10/PABTHTTDC kern theo 

Quy djnh nay; trong thai hn không qua 03 ngày lam vic k tü ngày nhn duqe van 
bàn cüa To chüc lam thim vii bôi thutmg, giâi phóng mitt bang thI Uy ban than 
dan cAp xâ có van ban xác nhn gui den To chüc lam nhirn vii bôi thuting, giái 
phóng mt bang. 

Uy ban nhãn dan cAp xA noi không dang k hO khâu thu&ng trü ma có dat 
thu h6i xac then thông tin tai  m%tc 4 cüa mu so: 1OIPABTHTTDC kern theo Quy 
djnh nay; trong thii h?n  không qua 03 ngày lam vic ké tü ngày nhn duçxc van 
bàn cüa T6 chüc lam nhim vii bôi thutmg, giái phóng mt bang thI Uy ban nhân 
dan cAp xä có van ban xác nhn gui den To chüc lam thirn vii bôi thuàng, giâi 
phóng mt bang. 

d) Truong hçip thua dat ma ngucn su diing dat chua co giay to ye quyen su 
d%Ing dAt hoc do tInh phüc tap  ye dat dai, tài san, doi tl.rçing bj ãnh huong ma To 
chuc lam nhim vi boi thuong, giai phong mat  bang va Uy ban than dan cap xa 
không xac djnh duqc thI To chüc lam nhim vi bi thi.ring, iâi phong mt bang 
tang hçip, báo cáo (bang van bàn) d nghj Uy ban nhân dan cap huyn chñ trI h9p 
xem xét, quyêt djnh Co sir tham gia cüa các Co quan có lien quan trirc thuOc  Uy ban 
nhândân cAp huyn, liJy ban nhãn dan cap xA và Chi nhánh Van phOng dàng k dat 
dai cap huyçn. 

3. Tinh toán giá trj, bi thithng, h trq cho tung di tucmg bj ãnh hu&ng va 
tong hqp kêt qua tinh toán: 

a) Trong thñ h?n  không qua hai rnuoi (20) ngay lam vic k tr ngày hoàn 
thanh cong tac hem ke quy dinh tai khoan 2 Dieu nay, To chixc lam nhiçm vi boi 
thuOrng, giâi phOng mt bang can cü biên bàn kiêm ké, biên bàn bô sung, diêu chinh 
biên bàn kim kê (nêu co), ho so pháp 1 ye dat dai, tâi san, van bàn giái quyêt cüa 
co quan cO thm quyên và các quy djnh pháp lut hin hành có lien quan dê tInh 
toán xac dinh giá trj bôi thuOng, h trçl, tái djth cix cho tung dôi tl.rclng bj ãnh huäng 
theo Bang tIth chi tiêt theo rnâu so: 02/PABTHTDC, tong hqp kinh phi bi thu?mg, 
hôtrq, tai djnh cix theo Bang tong hqp theo mâu so: 03/PABTHTTDC, tong hçirp thu 
hoi theo Bang tong hqp tal  mau so: 04/PABTHTTDC, tong hçp dath sach cac hQ 
gia dInh di.rqc tái djnh cix, duqc giao dat có thu tiên sü d%Ing dat, ducic bi thithng 
bang dAt nông nghip tai  mâu so: 05/PABTH1TDC, dr thâo phucing an bi thuàng, 
ho trq, tái djnh cix theo mu so: 06,PABTHTTDC kern theo Quy djnh nay. 

b) Ngu&ii sü ding dat ducic bôi thithng khi Nhà nuâc thu hôi dat ma chixa thrc 
hin nghia vi tâi chInh ye dat dai dôi vOi Nhà nuâc theo quy djnh cüa pháp lut thi 
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phãi trü di khoãn tiên chua thirc hin nghia viii tài chInh vào so tiên dixqc bôi thuàng 
d hoàn trã ngn sách nhà nuàc theo quy djnh ti khoãn 1 Diêu 30 Nghj djnh so 
47/20141ND-CP và khoãn 4 Diêu 93 cüa Luât Dat dai; To chüc lam nhiêm vu bôi 
thithng, giâi phóng m.t bang gui thông tin dn Chi nhánh vn phông däng k dAt dai 
cAp huyn, trong thii hn không qua hai (02) ngày lam vic ké tü ngày nhn duçic 
thông tin Chi nhánh vn phOng däng k dat dai cap huyn gui thông tin den co quan 

9 A P 9 9 A A 9 9 A A 

thue, trong thcn hn khong qua ba (03) ngay lam viçc ke tu ngay nhin duqc thong tin, 
co quan thuê có tránh thim xac djnh Va gui kêtquà cho Chinhánh van phông dang 
ky dat dai cap huyn va To chuc lam nhiçm vi boi thucmg, giai phong mt bang. 

4. LAy kin v phuong an bi thung, h trçi, tai djnh cu duqc quy djnh ci 
the nhu sau: 

a) T chüc lam nhirn vii bi thuông, giãi phóng mt b.ng chü tn, phi hçp 
vm Uy ban than dan cap xa noi co dat thu hoi to chuc lay y hen ye phuong an boi 
thithng, h trq, tai djnh cu theo hInh thüc to chüc h9p hoc trirc tiêp vài nguàri dan 
trong khu vijc Co dat thu hôi, gui Bang tInh chi tiêt theo mâu so: 02/PABTHflTDC 
den trng nguM, dông thi niêm yet cong khai dir thâo phucvng an bôi thung, h 
try, tái djnh cu ti tri s Uy ban nhân dan cap xä, dja diem sinh hot chung cüa 
khu dan cu nth có dat thu hi It nhAt là 20 ngày ké tu ngày niêm yet. 

.9 P P 9 P 

b) Victô chrc lay kiên hoc tO chirc doi thoi phâi duçic 1p thành biên 
ban Co xac nhmn cua ctai diçn Uy ban than dan cap xa, di diçn Uy ban Mt trn To 
quc Vit Nam cAp xA, dai  din nMng ngi.tui có dat thu hi. 

T chuc lam thim vi bi thitung, giãi phóng mt bang có trách thim 
tong hqp y kien dong gop bang van ban, ghi ro so 1tng y hen dong y,  so lug 
ykien khong dong y, so lung y hen khac doi vm phuong an boi thuong, ho trq, 
tai dnh cu (neu ro ten nguol, nçi dung tung y kien doi voi trixang hqp khong 
dong hoc kiên khác); phôi hqp vci Uy ban nhân dan cap xA noi co dat thu 

P A P .9 .9 ' A A , A 
hoi to chi.rc doi thoai doi voi truong hçcp con co y kien khong dong y ye phuong 
an bi thuàng, h trci, tái djnh cu; nu kin ding thI diu chinh phuong an, nu 

kiên khOng dung thI phâi giãi thIch rô. 

c) Kt thüc niêm yt phâi duqc 1p thành biên bàn có xác nhn cüa dai  din 
Uy ban than dan cap xã, dai  din Uy ban Mitt trn TO quôc cap xâ, di din nhftng 
nguO'i bj thu hM dAt. 

5. TrInh thAm djnh phucing an bi thuOng, h trçl, tái djnh Cu: 

T chüc lam nhim vi bi thuông, giâi phóng mt b&ng hoàn chinh phucing 
an bi thu&ng, h trçl, tái djnh cu trInh PhOng Tài nguyen và Môi trithng (dôi vâi 
phuong an bi thumg, h trcl, tái djnh cix do Uy ban nhân dan cap huyn phê 
duyt), trInh Sà Tài nguyen và Môi truông (dôi vói phuong an bôi thung, hOtrci, 
tái djnh cu do Uy ban nhân dan tinh phê duyt) dé thãm djnh; sO luqng bO ho so 
theo yeu cAu cüa cci quan thãm djnh, mi bO ho so gôm cO: 

a) Th trInh d nghj thAm djnh phucing an bi thuông, h6 trçi, tái djnh Cu. 
Ni dung T& trInh theo mâu s: 07/PABTHTTDC kern theo Quy djnh nay. 
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b) Phucing an bi thuàng, h trq, tái djnh cu. 

c) Biên ban niêm yet côngkhai, biên bàn kêt thüc niêm yet cong khai; Bàn 
tong hçip y hen dong gop, ban bao cao gial quyet cac y hen dong gop. 

A A. A .X , , •A A d) Ke hoach  thu hoi dat, dieu tra, khao sat, do dac,  hem dem. 
A A . A d) Trich lic dia chrnh hoac ban do do chrnh ly ban do dia chrnh hoac ban do 

trIch do dja chInh khu dt. 
• • A P A A P P A e) Cac van ban giai quyet cua cci quan co tham quyen; van ban khac co lien 

quan (nu cn thit). 

6. Thm djnh phuong an bi thuing, h trçi, tái djnh u: 

a) NOi  dung th.m djnh: 

Trong thôi han  không qua 10 ngày lam vick tü ngày nhn dü h so hqp 
1, co quan Tài nguyen và Môi tnthng chü tn, phôi hcip vâi cac coquan có lien 
quan to chi.rc hp tham dtnh;  To chuc lam nhiçm vi boi thuong, glai phong mat 
bang bao cao qua truth va ket qua lap  phuong an, gial trinh nhung nçn dung cuc 
hçp yeu cau. 

9 p A. • ,. • ,. .A Tnicmg hçip phuong an bot thuong, ho try, tai dnh cu phai dieu chrnh thi 
trong thai h?n  07 ngay lam viçc To chuc lam nhiçm vi boi thuong, giai phong mat 
bang phài diêu chinh, hoàn thin ho so theo kêt 1un cuc hop  gui co quan Tài 
nguyen và Môi tnithng; co quan Tài nguyen va Môi truông 1p báo cáo kêt qua 
thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan càng cap quyêt ctjnh thu hôi dat và quyêt djnh 
phé duyt phuong an bôi thumg, h trçf, tái djnh cu trong Cüng mOt  ngày. 

b) Trách nhim pháp 1 cüa CC co quan v kt qua thm ctjnh: 

A

Các co cjuan thrn djnhkhông chu trách nhirn v ni dung biên 
ke, bien ban bo sung, dieu chinh bien ban hem ke ma co trach nhiçm can cu cac 

A 9 A A A 7 A A 9 A 9 A A A , , bien ban hem ke, bien ban bo sung, dieu chrnh bien ban hem ke (neu co), van ban 
giãi quy& cüa co quan có thm quyn va cn cir các quy djnh phap lut hin hành 
cte ra soat, xac dnh trnh dung dan ye cac ni dung trong phuong an boi thucmg, ho 
trq, tái djnh cu, cüng lien &yi chju trách nhim theo thim vi cüa trng ngành. 

7. TnInh phê duyt phuong an bi thtrông, h trçl, tái djth Cu: 

Trong thñ han  không qua 05 ngày lam vic k tr ngày nhn du h so hp 
co quan Tài nguyen và Môi tru?mg trInh Uy ban nhân dan cüng cap phê duyt 

phixong an bM thuông, h trq, tái djnh Cu, ho so gôm Có: 
• • A A A P A. • . . a) To trmh de ngh phe duyet phuong an boi thuong, ho trçi, tai dtnh  cu Cua 

caquan Tài nguyen và Môi tnithng theo mu so 08/PABTHTTDC, Báo cáo két qua 
thâm djnh phuong an bôi thuông, h trq, tái djnh cu theo mâu so 09/PABTHTTDC 
kern theo Quy djnh nay; 

b) H so theo quy djnh tai  khoãn 5 Diu nay. 
8. Thm quyen phê duyt phiiong an bôi thumg, h trçY, tái djnh Cu: 
Trong thôi h?n  05 ngày lam vic kê tir ngày nhn dü ho so hcip l, co quan có 
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tham quyen quyet ctnh thu hoi dat ban hanh quyet d!nh  thu hoi dat va quyet dinh  phe 
duyt phuong an bi thuàng, ho trq, tái djnh cu trong cing mt ngày theo quy djnh sau: 

a) U' ban than dan tinh phê duyt phuong an bôi thuàng, h trq, tái djnh Cu 

doi vrn truong hçip Uy ban nhan dan trnh quyet dnh thu hoi dat theo quy dnh tal 
khoân 1 Diêu 66 cüa Lust  Dat dai. 

b) Uy ban nhân dan c.p huyn phé duyt phucing an bi thuông, h trçi, tái 
djnh Cu d6i vâi tru&ng hçip Uy ban nhân dan cap huyn quyêt djnh thu hôi dat 
theo quy djnh tai  khoân 2 Diêu 66 cüa Lut Dat dai. 

c) Uy quyn cho Uy ban nhân dan cap huyn phê duyt phucmg an bi 
thu?ng, h trçv, tái djnhcu dôi v&i trithng hqp Uy ban nhân dan tinh dã Uy quyn 
cho Uy ban nhan dan cap huyçn quyet dnh thu hoi dat theo quy dnh tal  khoan 3 
Diêu 66 cüa Luât Dat dai. 

d) Tnthng hqp nguài sü dung dt trong khu vrc thu hi dt ding ' d co 
quan nhà nrnic có thãm quyên thu hôi dat truâc thai hn qçuy djnh tai  khoãn 1 Diu 
67 cua Luat Dat dai thi Uy ban than dan cap co tham quyen quyet dnh thu hoi dat, 
phê duyt phuong ár bôi thumg, h trçi, tái djth cu ma không phâi ch& den ht 
thi han  thông báo thu hoi dat; truông hqp nguYi si ding dat không dng thI Uy 
ban nhân dan cap có thâm quyên th%rc hin thu hôi dat, phê duyt phuong an b6i 
thirông, h trçl, tái djnh cu khi hêt thyi han  thông báo thu hôi dat. 

e) Ca quan có thm quyn chi phê duyt phuong an bi thu&ng, h trq, tái 
dinh cu khi có nguôn kinh phi dê chi trá. 

9. Niêm yt cong khai quyêt djnh phé duyt phuong an bM thu&ng, h trçl, 
tái dinh cu: 

a) Trong thôi han  không qua nãm (05) ngày lam vic ké tr ngày nh.n duqe 
phuong an bôi thuông, ho trq, tái djth cir dâ duçc phê duyt, To chüc lam thim 
vi bôi thung, giãi phóng mt bang có trách nhim phôi hqp vâi Uy ban than dan 
cap xã ph biên và niêm yet cong khai quyêt djnh phê duyt phucrng an bM 
thung, h trq, tái djnh cu tai  tr%1 s& Uy ban than an cap xA và dja diem sinh hoat 
khudâncixnoi códtbithuhi. 

b) Trong thM h?n  không qua muôi ngày (10) ngày lam vick tir ngày nhn 
ducicphuang an bôi thuäng, ho trcl, tái djnh cu dâ duçic phê duyt, To chüc lam nhim 
vii boi thucmg, gial phong mat  bang can cu quyet dinh  phe duyct phuong an boi 
thithng, h trçl, tái djnh cu tham muu co quan có thãm quyên ra quyêt djnh bôi thuing, 
h trq, tái djnh cu gCri den tüng dôi tuçxng dugc bOi thu?ng, ho trçY; trong do ghi rO ye 
müc bôi thuOng, h trq, bô trI nhà hoc dat tái dinh Cu (nêu co), thai gian, dja diem chi 
trã tin bi thuing, h trçi; thi gian b trI thà hoc dat tái djnh cu (néu co) và thi sian 
bàn giao dt dã thu hi cho t chüc lam nhim vti bôi thithng, giãi phóng mt bang, 
kern theo quyêt djnh phê duyt phuong an bôi thumg, ho trci, tái djnh cu; lnrOng hqp 
ngirài duqc bi thuang không có mt tai  dja phuong thI thông báo cho h9 biêt. 

c) D6i vci thOng trithng hçcp có mi.rc bi thuing, h trçl trong quyt djnh bi 
thu?mg, h trq, tái djnh cu khác vói rni'rc bi thithng, ho trçl trong phuong an bôi 
thuàng, h tW,  tái djnh cu dA niêm yet congkhai khi lay kin gop ' thI To chc 
lam thim vi bôi thuang, giãi phong mt bang phãi giãi thIch rO l do cho nguai 
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&rçc bi thu?mg, h trq bit truâc hoc cüng lüc g1ri quyt djnh bi thuông, h trg, 
tái djnh ctr. 

., .' . ' 10. Chi tra tien boi thuong, ho trçi, tai dinh Cu: 

a) Sau khi nhn &rçlc quyt djnh phê duyt phixcmg an b& thuông, h trçl, tái 
dinh cu thI To chüc lam nhiêm vu bôi thu?ng, giâi phóng m.t bang l.p ngay van 
ban (kern theo quyet djnh phe duyçt phtrcing an boi thuong, ho trq, tai d!nh  cu) gui 
cho Nha du tu (chü dâu tu) dôi vi truông hçp Nhà dâu tu (chü dâu tu) tr nguyen 
irng truc tin bM thuông, giâi phóng mt b&ng, gài Co quan quãn 1 qu5 phat trién 
dAt (di vói tru?Yng hçrp sà ding kinh phi tü qu5 phát triên dat) dê nghj chuyên kinh 
phi cho T6 chüc lam nhim viii bM thung, giâi phóng mt bang theo phuong an 
duqc duyt. 

Trong th&i h.n không qua ba (03) ngày lam vic k tü ngày nhn duçic van 
ban cüa To chüc lam thim vi bôi thumg, giái phóng mt bang, Nhà dâu tu (Chü 
dAu tu) hoc co quan quãn 1 qu5 phát trin dAt chuyên kinh phi cho To chüc lam 
nhim vii bi thuông, giâi phóng rnt b&ng. 

b) Ti chrc lam nhim vii bôi thumg, giâi phong mt bang chütri, phoi hcp 
vcn Nha dau tlx) Chu dau tu va Uy ban than dan cap xa chi tra tien boi thumg, ho 
trç, tái djnh cu. Vic chi trá tiên 1p thành van bàn có cht k cüa nguñ nhn tiên. 
Trtthng hçip nguñ chrqc bM thuông, h trq iiy quyn cho nguii khac nhn thay thI 
nguài duçic bôi thumg, h trq phâi lam giây üy quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

c) Trithng hcip qua thai hn 30 ngày k tr ngày quyt djnh thu hi dAt cüa co 
quan nhà nuâc có thâm quyên có hiu 1%rc ma nguM duqc bôi thithng, h trçY không 
den nhn tién hoc các tnthng hçip dang giâi quyêt tranh chap chua xác djnh duqc 
di tlxçmg bi thuäng, h trçl thI T chüc lam thim vi bôi thumg, giâi phóng mt 
bang gCri so tiên boi thi.thng, ho trq vao tài khoãn tm gitt cüa Kho bc Nba nithc, 
khi ngu?i duqc bôi thu&ng, ho trçi ctông nhin hoc dã có két qua giái quyêt tranh 
chap theo quy djnh cüa pháp 1ut thI rut ra chi trâ theo quy djnh tai  khoãn 3 cüa 
Diu 93 cUa Luât dat dai va khoãn 3 Diêu 30 cüa Nghj djnh so 47/2014/ND-CP. 

d) Trong thai hn hai muoi (20) ngày lam vic k tü ngày T chüc lam 
thim vi bôi thung, giâi phóng mt bang thanh toán tiên bôi thung, h trq cho 
ngithi bj thu hôi dat theo phixong an dã duçc xét duyt, ngithi duçic bôi thtrông, h 
trçl phâi bàn giao dat dä thu hôi cho To chüc lam nhiêm vii bôi thu?mg, giâi phóng 
mt bang. To ch(rc lam nhim vi bM thuông, giâi phóng mt b.ng có trách nhim 
quán 1 dat ctã duçic giái phóng mt bang dê bàn giao cho chü dâu tu theo quy djnh 
tai diem a id oãn 2 Diêu 68, khoãn 4 Diêu 69 cüa Lut Dt dai. Tru?ing hqp nguii 
co dat thu hoi khong ban giao dat thi thrc hiçn theo quy dnh tal  diem d khoan 3 
Diêu 69; Diêu 71 cüa Lut Bat dai; khoãn 3 Diêu 17 cüa Nghj djnh s 
43/20141ND-CP và Diêu 11 cüa Thông tu s 30/2014/'JT-BTNMT. 

d) Di vói trtthng hçip bi thung bang vic giao dAt mâi hoc giao dAt a, nhà o 
tái djnh cu hoc thâ tái djnh cu, nêu có chênh Ich ye giá trj thI ph.n chênh lch do 
dugc thanh toán bang tiên theo quy djIIh t?i  khoãn 2 Diêu 30 cüa Nghj djnh sá 
47/2014/ND-CR 
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e) Tnthng hçip Ca quan, t chüc có trách thim bi thithng chm chi trâ thI 
A A A r A A khi thanh toan tien boi thuang, ho trq cho nguai co dat thu hoi, ngoai tien boi 

thuing, h trçl theo phuang an bi thung, h trç, tái djnh cu duçic cp có thm 
quyên phê duyt thI nguYi cO dat thu hôi cOn dixçiC thanh toán them mOt  khoán tin 
bng müc tién chm np theo quy djnh cüa Lut quãn l thug tInh trên s tin 
cham trã va thii gian chm trá theo quy djnh tai  khoân 2 Diêu 93 cüa Lut DAt dai. 
To chuc lam nhiçm vii boi thuong, giai phong mat  bang gui thong tin den co quan 
thu, co quanthu có trách nhim xac djnh và gi kt qua müc tin chm chi trã 
cho To chuc lam nhiçm vi boi thuang, giai phong mat  bang. 

Then 27. Khen thirong 

Ho gia dmnh, cá than trong khu virc thu hM dAt ma dA phi hqp t6t trong qua 
trInh 1p và th%rc hin phuang an bôi thuOng, h trcl, tái djnh cu và bàn giao mt b.ng 
cho To chuc lam nhim vii boi thucing, giai phong mat  bang de ban giao cho Chu dau 
tu theo th&i hn trong quyet djnh bôi thithng, ho trçi, tái djnh cu thI dirqc thuàng 5,0% 
tong giá trj bôi thung, ho trq; nhung mirc thung cao nhât không qua 8.000.000 
dong/hv. 

To chüc lam nhiêm vu bOi thuOng, glai phong mat bang chu tn, phôi hop Uy 
ban than dan cap xa va chu dau tu lap  bien ban xac nh?n thai diem h9 gia dmh, ca 
than bàn giao mt bang diing th?i hnvâ dâ phôi hop tot trong qua trInh 1.p va thirc 
hien phucxng an boi thrnmg, ho trçi, tai dnh cu. To chuc lam nhiçm vu boi thucing, 
giai phong mat  bang tham muu Uy ban than dan cap quyet dnh phe duyçt phuong 
an bi thu?ng, h trq, tai djnh cu phê duyt quyêt djnh khen thu&ng. Kinh phi khen 
thuong duçc trnh vao kinh phi boi thrnmg, ho trçr, tal dnh Cu doi vat dir an su d%ing 

A A S A V S I fl• S A 

nguon von ngan sach nha nuoc, khong trnh vao phuong an boi thuong, ho trq, tat dinh 
cu d& vi di,r an sir ding kinh phi ngoài ngãn sách nhà nuc. 

Chirong V 
DIEU IUJOAN THI HAI'4H 

Diu 28. Trách nhim UBND các cAp, s&, ngành và ngtrèi sfr ding dAt 

1. Uy ban than dan cAp huyn: 

a) Chi dao,  t churc, tuyên truyn, 4n dung mi t chüc, cá than v chIth 
sách bi thuäng, h trq, tái djnh cu và thc hin giâi phóng mt bang theo dung 
quy& djnh thu hi dAt, quyt djnh phe duy phuong an bôi thuOng, ho trq, tái djnh 
cu cua co quan nha nuoc co tham quyen. 

b) Chi dao  T chCrc lam thim vi bi thu0ng, giãi phOng mt bng l.p và 
thirc hin phi.rcing an bi thuOng, h trq, tái djnh cu; thirc hin phê duyt phuong 
an bi thirOng, h trcr, tái djnh cu theo quy djnh. 

c) Giâi quyt các vuâng m.c v dAt dai và tài san g.n lin vâi dAt cüa hO gia 
dInh, cá nhãn và cong  dng dan cu theo thâm quyên. 

d) Giâi quyt khiu nai,  t cáo cüa cong dan v bM thu&ng, h trçY, tái djnh 
cu theo tham quyên. 
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d) Phi hqp vói các s, ban, ngânh, các t chrc Va chü du tu thirc hin dr 
an dau tu xây dirng, phi.ro'ng an tao 1p các khu tái djnh cu tai  dja phtrmg theo 
phân cap cüa pháp 1u.t quy djnh. 

e) Chi dao  lip, phé duyt và t chüc thc hin phuo'ng an dào tao  ngh, 
chuyn dôi nghê và tim kiêm vic lam cho các dôi tucmg bj thu hôi dat theo quy 
dinh. 

f) Báo cáo Sâ Tài nguyen và Môi truông kt qua thirc hiên thu hi d.t, bi 
thumg, h trçi, tái dlnh  cu tnrâc ngày 01 tháng ii hang näm. 

g) Thirrc hin các nhim viii khác theo Quy djnh nay va CaC quy dnh cia 
pháp 1ut Co lien quan. 

2. Uybannhândâncpxa: 
.7 , .7 p .7 - 

a) To Chüc tuyên truyên ye miic dIch thu hôi dat, chInh sách bôi thuOng, ho 
trçl, tái djnh ci.r cüa dir an. 

b) Uy ban nhân dan cap xã chju trách nhirn ye nguôn gôc, thai diem si:r dung 
dat, thai diem tao  l.p nhà, côngtrInh xây d%rng, dôi tung sir diing dat, dôi tuong sà 
hCru nhà a, tInh trang  sü diing dat và cãc thông tin tai  Mu so 1OIPABTHTTDC. 

c) Phi hqp vai To chüc lam nhirn vii bôi thuâng, giái phóng m.t bang 
trong qua trInh 1.p, thrc hin phi.rong an bôi thuàng, h trq, tái djnh Cu. 

d) Thirc hiên CáC thim vi khác theo Quy djnh nay và CáC quy djnh cua 
pháp 1utt có lien quan. 

3. To chüc lam nhim vii bôi thu?ng, giái phóng m.t bang: 
a) Chü tn tong hqp xây dmg kê ho?Ch triên khai COng táC bôi thuang, hO 

trçl, tái djnh Cu; ltp, trInh thâm djnh và thirc hin Phuong an bôi thuông, ho trçl, tái 
djnh Cu theo quy djnh, chju trách nhirn phuong an bôi thuOng, ho trg, tái djnh Cu, 
ni dung biên bàn kiêm kê, biên bàn bô sung diêu Chinh biên bàn kiêm kê (neu Có) 
do don vi mInh lap. 

b) Co trách nhim np vào ngân sách Nhà nizac khoán tiên dã khau trü tiên 
chua thuc hin nghia vu tài chInh Cua h gia dInh, cá nhân ho.c to chirc. 

c) Th?C hin CaC nhim vii khac theo Quy djnh nay và cac quy djnh cua 
pháp Iut Co lien quail. 

4. Co quan thuê don vj tu vn do dac:  Dôi vói khu V1TC thu hi dt phái trich 
do dja chInh hotc do chinh l bàn do dja chInh hoc Co quan trIch luc bàn do dia 
chinh (dii vai trtrang hcip trIch liic bàn do dja chInh) yêu câu don vi tu vn do dac 
và cñng chju trách nhiêm phoi hcip vri chInh quyên dja phuong xac djnh diên tIch, 
dôi tirong sü diing dat, loai dat theo hin trang sü dung dat, theo giây ti pháp l ye 
quyên sir dicing dat. 

5. Si Tài nguyen và MOi truO'ng: 

a) Chü trI thm djnh di vâi tri.rOng hçp phucing an bi thuông, h trg, tái 
djnh cu thuOc thâm quyên phé duyt cüa Uy ban nhan dan tinh. 

b) Huang dn giái quyt các vithng mc khi Nhà nuac thu hi dt cüa têi chirc. 
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C? Tham mini Uy ban nhân dan tinh xem xét iâi quyt các vtróng m&c v c 
che, chrnh sach trong cong tac boi thirong, ho trq ye dat, ho trçi tai dnh cu theo de 
nghj cüa Uy ban nhãn dan cap huyn. 

d) Tham muu liJy ban nhán dan tinh báo cáo B Tài nguyen và Môi trithng 
kêt qua thrc hin thu hôi dat, bôi thuàng, ho trq, tái djnh Cu tru6c ngày 01 tháng 
12 hang näm. 

6. S& Tài chInh: 
. . 

a) Tham dnh dr toan krnh phi to chuc thrc hien boi thucmg, ho trçx, tai dnh 
• P • A P A A A - A A 

cu Va krnh phi dir phong to chucthc hiçn cuang che hem dem, cuong che thu hoi 
dat doi vrn d an, tieu dir an do Uy ban than dan cap trnh phe duyet phu(mg an boi 
thucing, ho trc, tai dnh cu, bao gom ca truong hçip d%r an, tieu d%r an duçic ung von 
tr Qu5 phát trin dat hoc tam  üng von t1r Kho bac  Nba nuOc. 

b) Phê duyt quy& toán vàcó van ban thông báo s quy& toán duçic duyt 
cho chu dau tu hoac  Quy phat tnen dat doi vcn d%r an, tieu d%r an do Uy ban than 
dan cp tinh phê duyt phucing an bôi thi.rông, M trçY, tái djth Cu. 

7. Si K hoach va Du ttr: 

a) Huâng dn trInh tir, thU tic và giâi quy& các thU tiic lien quan dn thrc 
hn các d an dâu tu, có lien quan den vic thuhôi dt theo quy djnh pháp lust v 
dau tu. Tham muu bo tn von dau tu de th%rc hiçn cong tac boi thucmg, ho trq, tal 
djnh cu các dir an dâu tu sü d%ing nguôn von dâu tu cong theo dUng trInh tr quy 
djnh cUa Lust Dâu tu cong. 

b) Huàng dn và thrn djIIh trIth co quan cp thm quyn phê duyt v vic 
tách nOi  dung bôi thuông, ho tr9, tái djth cu thàrih tiêu dr an riêng và to chUc thrc 
hin dOe 1p theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

8.S&Xâydimg: 
a) Hucng dan vic xác djnh quy mô, din tIch, t' 1 chat lixcing cOn lai  cUa các 

congtrlth xây drng gn liênvói dat thu hôi Va hthng dn giâi quyêt các vuO'ng mac 
ye boi thuong, ho trç nba, cong trrnh, vat  hen true, mo ma theo cte ngh cua Uy ban 
than dan cap huyn. Phôi hcip vi các co quan chüc nng xác djnh vi trI quy mO 
khu tái djnh cu cho phU hqp vâi quy hoach  phát triên chung cUa dja phuorig, có 
kin d dja phuong trInh co quan nba nuâc có thâm quyên phê duyt. 

b) Co trách nhim xây dimg, huâng dan thirc hin Bang don giá nba va cong 
trmth xây drng gn lien trên dat trên dja bàn tinh PhU Yen dôi vói tnthng hcip khi Nba 
nuâc CO cac co chê chInh sách mâi hoc CO biên dOng ye giá (giá 4t 1iu, nhiên lieu, 
than công, may thi công) lam bin dOng den don giá dã duqc ban hãnh tng hoc 
giãm iOn hon 10% vã kjp thai tham muu cho Uy ban than an tinh diêu chinh Bang 
don giá nba và cong trInh xây dirng gn lien trén dat trên dja bàn tinh PhU Yen cho 
phU hqp. Tru?yng hçip eác don giá bO phn cUa nhà và cong trInh chua co don giá dà 
&rcic ban hành thI To chiic lam thim vi,i bôi thuOrng, giái phOng mt bang có trách 
thim to chüc 1p (ho.c thuê don vj CO tu cách pháp nhân lap) 

cac don giá nay 
trInh Uy ban nhân dan cap huyn xem xét, quyêt djnh. 

9. S& Lao dng Thuong bib và Xã hOi:  Hrning dk lap, phê duyt, th%rc 
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hin phixong an dào tao  ngh,  tao  vic lam cho các d& tuqng bj thu hi dt theo 
quy djnh; giái quyêt cac vuóng mac v h trq di vci gia dinh chInh sách, h 
nghèo va các trithng hcip khac theo chüc näng, thim viii cüa ngành. 

10. Sà Giao thông Vn tâi: Huóng dn giâi quyt cac vuóng mc v khi 
lungth chuyen, cij ly di chuyen, gia vn chuyen theo de ngh cua To chi.rc lam nhiçm 
vi boi thucing, gial phong mat  bang. 

11. So Nông nghip và Phát trin nông thôn: Hithng d.n, giái quy& các 
vuOng mac ye bi thung dôi vOi cay trng, 4t nuôi theo ctê nghj cüa Uy ban nhân 
dan cap huyçn. 

12. Ca quan Thu& Xac djnh nghia vi tài chInh ma nguOi sOdng dtphâi 
nçp; to chuc, huong dan, hem tra, giai dap thac mac, giai quyet khieu nai  ye thu, 
nOp tiên sü ding dt theo quy djnh cüa pháp luat  ye quán l thuê. 

13. Chü d.0 ti.r dr an: Co trách nhim phi hçip vOi các sO, ngành và dja 
phucing thirc hin nghiêm tic các nhim vii có lien quan theo Quy djnh nay. 

14. Ngu&i sü ding dat: Co trách nhim ph& hcip vOi To chüc lam nhim vi 
bi thuOng, giâi phong mitt bángthirc hin vic diêu tra, khâo sat, do dac  xac djnh 
diçn tich dat, thong ke nha a, tal sankhac gan lien vm dat de 1p phuong an boi 
thuong, ho trq, tal dinh  cu; nhin tien va ban giao mat  bang theo Quy d!nh  nay. 

Diu 29. Quy djnh chuyn tip 

1. Nh&ng phuang an bi thixmg, h trçi, tái djnh cu dA duçic phé duyt hoc 
dang th%rc hiçn chi tra boi thumg, ho trçl, tai dnh cu theo dung quy dnh phap luat 
tnthc khi Quy djnh nay có hiu 1rc thi hành thI thrc hin theo phuong an dâ phé 
duyt, không áp ding hoc diu chinh li theo Quy djnh nay. 

2. Nhtrng phucmg an bi thuing, h trçl, tái djnh cu cia 1p nhung chua duçic 
cci quan có thm quyên phê duyt tnthc ngày Quy djnh nay có hiu lvc thi hành thI 
To chüc lam nhim vii bôi thuông, giâi phóng mt bng Co trách thim diêu chinh, 
bsung phi.rcing an bôi thuOng, h trçl, tái cljnh cu cho phü hçip vOi Quy djnh nay, 
gui co quan Tai nguyen va Moi truong tham dnh, tnnh co quan co tham quyen 
phé duyt ct trin khai thrc hin. 

3. Các ni dung không quy djnh trong Quy djnh nay thI thrc hin theo các 
vn bàn quy pham pháp Iut hin hành. 

Trong qua trInh thrc hin nu phát sinh các tnxèng hcip không có trong Quy 
djnh nàyhoc các truOng hqp ciA cO trong Quy ctjnh nay nhung chua phü hçip v&i 
thuc tê, Uy ban nhân dan huyn, thj xã, thành phô, các co quan, don vj có lien quan 
vâ các chü dâu tu phân anh kjp thOi v SO Tài nguyen vâ Môi truàng tong hqp và 
bao cao tnnh Uy ban nhan dan trnh de xem xet sua doi, bo sung cho phu hçip./. 
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MJ.0 sO': O1/PABTHTTDC (so' thi' tu' ...) 
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hanh phüc TRUNG TAM 
PHAT TRIEN QUc? DAT 

   

BIEN BAN KIEM KE 
dt dai, tài san gn lin vó'i dt trong khu virc thu hi dt 
de thirc hiçn Dir an:  ti  

Horn nay, vào 1iic .....gRi .... phüt, ngày .. . .1. . . .1......, ti  

Chüng tôi gôrn có: 
1. Thãnh phân To kiêm kê, gôm: 
- Ong (bà) Chiirc vu:  
- Ong (bà) Chi'rc vii:  
- Ong (bà) Chirc vii:  
- Ong (bà) Chüc vu:  
- Ong (bà) Chirc vu: 

2. Chü ho hoäc chü tài san: 
Ong (bà): ; Sinh nám:  
Nghê nghip:  
CCCDICMND so: cap ngày...../ / ti  
Djachithuèngtrñ:  
Chô ihiên nay:  
To Kiêm ké tiên hành kiêm kê xác djnh dat dai, tài san g.n lien vci dat thu hôi 

dat bj ãnh hi.thng cüa h ông (bà) hotc t chrc nhu sau: 
I. Ye datdai 
l.Thira dâts' , t?i ban do  
- Nguon goc su ding dat:  
- Thii diem sü diing dat:  
- Theo hiên trng: 
+ Loai dat:  
+ Din tIch.. .m2 ; trong do, din tIch trong dr an. ..m2, din tIch con 1i m2; 
+ Ranh giâi thira dat:  
+Vitri:  
+ TInh trng sü diving d.t (co tranh chp, khOng cO tranh chp......):  
- Theo giây t1 pháp 1 ye dat dai (GiâyCWQSDD, mç3t trong các loai giáy tà 

quy d/nh tgi Diéu 100 cüa Luát Dat dai, Diêu 18 cza Nghi dinh sO 43/2014/ND- 
CP): ; tri.thng hçp khOng có giây pháp 1 thI ghi "Không co". 

+ Loai dat:  
+ Din tIch  2 

+ Ranh giii thi:ra dat:  
2.Thiradâtsô ,t bàn dO  
- Ngun gc sü ding dt:  
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- Thai dim sir diing dt: 
- Theo hin trang: 
+ Loai dat:  
+ Din tIch... m2 ; trong do, din tIch trong dçr an... m2, din tIch cOn 1i ... m2; 
+ Ranh giOi thira dat: 
+Vjtrj:  
+ TInh trng sü diing d.t (co tranh chp, không có tranh ch.p......):  
- Theo giây t pháp 1 ye dat dai (Giáy C'NQSDD, mót trong các logi giáy tà 

quy djnh tai Diêu 100 cia Luçt Dat dai, Diéu 18 cia Nghj dinh so 43/2014/ND- 
CP): ; trithng hcip không có giây pháp 1' thI ghi "Khong có". 

+ Loaj dat:  
+ Djên tIch  2 

+ Ranh gi1i thüa dat:  

II. Nhà, Cong trInh, m ma: 

Trng nhà, cong trmnh, me, ma phài ghi rO: Loai nba, cong trInh, m ma theo 
cit danh miic trong quyêt djnh cüa UBND tinh ye vic ban hành dan giá nhà và 
cOng trinh xây drng gãn lien trên dat trên dja bàn tinh Phii Yen hin hành; din 
tIch, câu trüc, chiêu cao nhà, cong trInh b phá d, ; tInh pháp 1 cüa nba, cong 
trInh. 

III. Cay trng: Ghi rô ten tmg loi cay trng. 

IV. H so' nhà, dat dInh kern (nu có):  (bàn photo) 

Biên bàn kim kê kt thüc lüc gi phüt ngày  /  /20 dã duqc d9c 
1.i cho mi ngithi cüng nghe, thông nhât vói các ni dung trên và dong k ten. 
Biên bàn duc 1p  thành 03 bàn, to chüc lam nhim v'i bôi th.thng, giái phóng m.t 
bang giü 01 bàn; UBND cap xã giU 01 bàn; chü ho ho.c chü tài san giü 01 bàn.!. 

Ngày.../.../.... Ngày.../.../.... rgay. . .1...!.. 
Chü ho (tO chfrc) Dai dién UBND cap Dai din Trung tam 
(Kj, ghi rô ho ten) xa PTQD 

(Ky, dóng dáu) (Ky, dóng ddu) 

Các thành viên khác: 
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Máu sd: 02/PABTHTTDC(s thi tu' ...) 
CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 

Dc ip - Ti.r do - Hnh phüc TRUNG TAM 
PHAT TRIEN QUc DAT 

   

, ngày tháng näm 20.... 

BANG TINH CHI TIET 
Giá trl bili thu*ng, h trq dt dai, tài san gn Iin vó'i dt thu hi 

dê thtrc hiên Dtr an:  

H9  và ten chü hho.c to chiirc dugc bôi thtrông, hó tror:  
CCCD/CMND so: Ngày cap: Norm cap:  
Djachi thumg trill:  
Chô ô hiên nay:  
Can ci.'r Biên ban kiêm kê dat dai, nhà cilra, vat  kiên trüc, cay côi, boa màu 

cilia h ông (bà)  (to chilrc ) do Trung tam phát triên qu dat 
1p ngày . . .1.. .120... và các van ban quy phm pháp luat  hin hành; Trung tam 
Phát trin qu5' d.t tInh toán giá trj bôi thung, h trq dat dai, tài san gän 1in vri 
dat cilia cilia h ông (bà) - (to chilrc ) ci the nhu sau: 

1. Giá trj bi thtrông, ho trq bang tin: 

TT DANH MUC 
T 

KHOI LIJ'NG 
Thin 
giá 

(dong) 

Thanh 
tin 

(dong) 

Can 

phap 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A GL& TRI BO! THIRNG 

I DAT BA! 
Dixic 

bOi 
thuxng 

Không 
bôi 

thir&ng 

1 
Thilra dat ; diên tIch thu 
hôi ; loai dat  
vi trI  

- Din tIch trong dir an: 
- Din tIch ngoài dir an: 

2 
Thilra dt ; diên tIch thu 
hi ; loai dt  
vi trI  
Din tIch trong dir an: 
Din tIch ngoài dr an: 

Ting din tIch 
II NHA, CONG TRINH Cách tInh 
1 Nba  



5 

2 Cong trInh  

3 Mmà  

in CAY TRONG, VAT 
NUOI 

1 Cay  
2 Cay  

IV DI CHUYEN CHO O 
Tong cçng (A) 

B GIA Tifi HO TR CACH TINH 
Thành 

tien 
I HtrcindjnhDS&SX 
II H trq dào tao,  chuyn dM 

nghê nghip 

VI H trq khác: 
1 H trçY thu hi dt nông 

nghip duâi 30% 

TONG CONG A+B) 

2. Nghia vu tài chmnh chira thiyc hin tnt vào tin bi thu*ng, h tm 
(neu co): 

DVT: dn 
Nghia vii tài chinh chifa 
thirc hin (nu co) 

CACH TINII 
Thành 
tin 

1. Tiên sü dung dat 
2 Tin thuê dat 

'S iong cçng 

3. Tin sfr ding dt ó tái djnh cit (nu có): 

Dja dim tái djnh cu:  

Vj trI lô 
dt duqc 

giao 

Din tIch 
dt duçic 
giao (m2 ) 

Giá d&t 
(dim2 ) 

Tin sCr 
dung dt 
phài np 
(dông) 

Tin sr 
diing dt 
a trr vào 

tiên 
BTHT 
(d6ng) 

Tin sr 
d%ing dt 

t con 
phãi nip 
(dông) 

Duqc ghi 
nç tiên sü 
ding dt 
a (neu 

co) 

(dng) 
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4. S tin thrçrc nhn:  dng (Tin bi thix&ng, h trçl (-) nghTa vi tài 
chInh chua thirc hin (-) tiên sfr ding dat ô phái np (+) tin sir diing dt duçic 
ghi nç (neu có): dong); 

5. Din tIch dt nông nghip b thu hi thrçrc bi thLrong bang dt nông 
nghiep (neu co): 

a) Din tIch duçic bi thithng bang d.t:  

b) Dja dim giao dt mdi:  

Kern theo Biên ban kkm Ice ngày .....t.../20... (Sá tht ty':...) 

NGU''1I LP NGIJI xIiEM TRA GIAM DOC 
(Ky, ghi rö ho ten) (Ky, ghi rö hQ tên) (K3 ten, dóng dáu) 

Ghi chi: Thy theo thy'c té' cta khu vy'c có dA't bj thu hi dé'xác djnh các nç51 dung 
ghi trong Bang tong hcrp nay cho phi hcxp. 
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Mcu s: 03/PABTHTTDC 
CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 

Dc 1p- Tir do -Hinh phüc 
, ngày...tháng ... nám 20... 

TRUNG TAM PHAT TRIEN QUc? DAT 

BANG TONG HP 
Kinh phi bi thu*ng, h trç, tái d1nh cir 

thirchiênDirán:  tal  
(Kern theo Phtwiig an so: /PA-PTQD ngày . . ./. . ./.... cia Trung tarn phát triên qujY dat ............) 

Dciii vi tInh: dO'n 

TT 
H9 ten 

(Chü tài san) 
Da chi 

x ,. 
Tien boi 

thtrô'ng, h trcr 

Nghiavi 
tài chinh 

chira thtrc 
hiên 

(nu co) 

Tin sr diing 
dt & tái dinh 
cir phâi nôp 

. 
Tien sir 

diing dt & 
thrçrc ghi 

(nu có): 

SO tin thrçrc 
nhn 

1 
2 
3 

NGIXOI LAP NGUYI KIEM GIAMOOC 

(Kj, ghi rô hQ ten) (Ky, ghi rö ho ten) (Kj ten, dóng dO'u) 

Ghi chi  Thy theo thyv té' cia khu virc có dé't b/thu hi dé' xác dfnh các n(3i dung ghi trong Bang té'ng hcrp nay cho phi hcxp. 
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Mu sá 04/PABTHTTDC 
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Dc Lip- Tir do -Hinh phiIc 
, ngày... tháng ... nám 20.... 

TRUNG TAM PHAT TRIEN QUS DAT 

BANG TONG HQP 
Thu hi dt thtrc hiên Dir an:  tai  

(Kern theo Phwing an so': ... /PA-PTQD ngày .. . /. . .1.... cia Trung tam Phát trin qu9 daft ............) 
DVT m2  

TT Ho ten 
Dia 
chi 

Diên tich thu 
hi Loi dt 

Trong 
dir an 

Ngoai 
dir an 

Diên tIch 
B 
BTHT 

Trong do 
Không 

boi 
thirông 

Trong dO 

Dt & 

Dt 
lüa 2 

viii 
Dt & 

Dt 
lIla 2 
Vt" 

I Ho gia dInh, cá nhân 
1 

II Tchfrc 
1 

TÔNG CQNG 

NGIXfl LAP NGIRfl luEM TRA GIAM oOc 
(Kj, ghi rô ho ten) (K35, ghi rô hQ ten) (K5 ten, dóng dá'u) 

Ghi chz:  TIy theo thtc tã cña khu vu-c có dot bj thu hi d xác d/nh các n.5i dung ghi trong Bang tang hqp nay cho phi' hQp. 
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Máu sá 05/PABTHTTDC 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAM 

Dc 1p- Tir do -Hnh phüc 
, ngày... tháng ... nárn 20... 

TRUNG TAM PHAT TRIEN QUc DAT 

BANG TONG HQP 
1 A 7 A . . . z . A A , . . A A. 

Danh sach cac ho gia dinh duqc giao dat tai dnh cir, tir lo cho o' va tien sir diing dat trir vao tien boi thirong, ho trçr; 
a A A A A • A. . A A 

dien tich dat nong nghiep hi thu hoi dirqc bot thiro'ng bang dat de thrc hien Dir an:  
(Kern theo Phtcoi'zg an so: ... /PA-PTQD ngày . . ./. . .7.... cia Trung tarn p.hát triên qu9 dat ............) 

TT HO VA TEN Dia chi 

A A.A Din tIch dat, so tien sir dung dt phãi np, tin dirçc 
trir vao tin BT,HT tai khu TDC  S tin sir diing 

dt con phãi 
nôp 

(dng) 

Duqc ghi 
no' tin 

sir dyng 
dt (nu 

co) 
(dng) 

Din 
tIch (m2) 

Giá dt 
TOC 

dng/m2) 

Tin SDD 
phãi '1 

(dng) 

Tin trir vào 
tin bi 

thtrô'ng, h 
trçr (dIng) 

I Các ho dtrçrc giao dt 
1 
2 

-7  

Tong cong 
II Các ho tir lo ch ir 
1 - - - - - - 
2 - - - - - - 

III 
Các ho dtrçrc bi thirirng 
bang dt nông nghip 

Din tIch dt nông 
nghip hi thu hi (m2) 

Din tich thrqc bi thurng 
dt nông nghip (m2) 

Dia dim bi thtrYng bang 
dt nông nghip (tái djnh 

canh) 
1 
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2 

NGUUI LAP NGIRII KIEM TRA GIAM oOc 
(Ky, ghi rö hQ ten) (Kj, ghi rô hQ ten) ( ten, dóng dáu) 

Ghi chi: Tüy theo thrc té vic bótrI tái dinh cw, giao d4t có thu tin th dung dat và bi rhtthng bang dat nóng nghip dé 
xac djnh cac nçn dung gin trong Bang tong h'p nay cho phu hcip. 



11 

MJu s: 06/PABTHTTDC 
CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET 

TRUNG TAM NAM 
PHAT TRIEN QU'c DAT Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

So: /PA-PTQD 
 ngày tháng nàm......... 

PH11NG AN 
Bi thtthng, ho trçr, tái djnh cir d thrc hin D*.r an  

 ti  

Can thLuçtDeit dai ngây 29 thang 11 nám 2013; 
Can c&Nghf dfnh so 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia ChInh 

phi Quy dinh chi tiê't thi hành mót sd diu cia Luçt Dá't dai; 
Can c& Nghj djnh sO 47/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia C'hInh 

phi Quy djnh ye bôi thwàng, ho trci, tái dinh cit khi Nhà nithc thu hOi dát, 
Can ct' ThOng tu'sO 37/2014/TT-BTNMTngà,v 30/6/2014 cia B5 Tài nguyen 

và Mói tritOng "V/v Quy djnh chi tiét ye bói thzt&ng, ho tro', tái dinh cit khi Nhà 
nithc thu hOi dat ", 

Can cz K hogch sá . . . ./KI-I-UBND ngày... ./. . ./.... cia UBND Thu 
hi dat, diu tra, kháo sat, do dgc, kiêm dém thtrc hién du' an ............ 

Trung tam phát trin qu dtl.p Phiio'ng an bi thung, h trq, tái djnh Cu 
thirc hin Dir an (sau day gçi tat là Phuang an) nhu sau: 

I. QUA TRINH LP PHUNG AN: 

(Nêu th&i gian thrc hin các btthc cOng vic tIrkhi cOng b thOng báo thu 
hOi dat de thtc hin dt an den lic hoàn chinh, trInh thâm a'jnh Phu'o'ng an). 

II. TONG HQP KET QUA: 

1. Din tIch d.t thu hi: rn2  (. . . .ha); trong do: 
1.1. Tong din tIch dat duc bôi thuOng, ho trq: m2  (.....ha); trong do: 
a) D.t cüa h gia dInh, Ca nhân m2  (. . . .ha), gm: 
- Dat :  
-DâtlüaO2vu: m2; 
- Dt trng cay hang nàm khác:  m2; 
- Dat trông cay lâu nàm: m2; 
- Dat nuOi trng thüy san:  m2; 
- Dat rrng san xuât là thng trOng:  m2; 
- Bat lam muôi: m2; 
- Dat thucmg mai  djch vu: m2; 
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' 2 X . 2 , 
b) Dat cua to chiic m (....ha), gom (ghi cy the twng to chwc): 

1.2. Tng din tIch d.t không duçic bè,i th.thng, h trçr m2  (... ha); trong dó. 
a) Dt cüa hO gia dInh, cá nhân: m2 , gôm các 1oi dat: 

, A 2 ;s , A 
b) Dat cua to chuc: .m , gorn cac bat  dat  
(C/il tiêt kern theo Bang tong hcrp dat dai... rnáu sO: .../PABTHTTDcJ) 
2. Nha, cong trinh, mo ma: 
2.1. Nba, cong trInh ph%lc vii sinh hoat gàn 1in vâi dat cüa hO gia dInh cá 

nhân: nhà, cong trInh. 
2.2. Nhà, cong trmnh xây drng khác gàn lien vài dat không phiic vi sinh hoat 

cüa hO gia dmnh cá nhân: nhà, cong trinh. 
2.3. Mo ma (neu có):  cái. 
3. Tng so dOi tung bj ãnh huing: d& tucmg; trongdó. 
3.1. Tong so doi tuqng duc bot thi.rong, ho trcY: doi tuçlng; trong do: 
a) HO gia dInh, cá nhân: hO, cá nhân; 
b) To chüc: . (ghi rô ten to chc). 
3.2. Tng s di tuqng không duçic bM thu&ig, h trçl . . . di tucYng; trong do: 
a) HO gia dInh, cá nhân: hO, cá nhân; 
b) To chüc . (ghi rO ten t chüc). 
4. D& trqng &rqc giao quân 1)2 va sir diving Mt sau khi thu hM: 
-Chüdâutu: m2 (  ha); 
- UBND cp xA: m2  ( ha, Mt ngoài dir an); 
Ill. KINII PHI CUA PHIJONG AN 
1. Kinh DhI bi thrè'n2 h tro: 

STT Danh miic A .A So tien (dong) 
I • , A. • Kinh phi boi thirorng, ho tro 
1 Kinh phi bi thirà'ng 
- BMthithngvMt 
- Boi thuorng nha, cong trrnh 
- Bi thu&ig cay tr6n$, 4t nuôi 
- Bi thung di chuyên ch & 
- Bithtthngmômã 
2 

• Kinhphihotrçr 
- H trçr n djnh d&i sng Va san xut 
- Ho trq dao tao,  chuyen doi nghe 
- Htrqtáidjnhcu 

- 
H trq ngi.r&i dang thuê nhà a thuOc sâ hru 
Nba nuâc 

A , , • . A 
- Ho trçl dat cong ich cua xa, phuong, th tran 
- H trq khác: 
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II Kinh phi t 
(...%) 

chfrc thirc hin phirong an 

Tong cng (1+11) 
2. Nghia vii tài chInh chira thc hin (nu có): 
- Tiên sü d%ing dat: dông; 

A - Tien thue dat dong; 
3. Tin sii dyn dt & tái djnh cir: 
Tin sr diing dat phái np: dng; trong do: 
- Tin sir diing dt & tth vào tin BTHT: dông; 
- Tin sü diing dat & duçic ghi nç: ctông; 
4. Tng kinh phi bi thirô'ng, h trçr phãi chi trã: ttng. 
(Tien bi thwàng, h trq (-) nghia vi tài chInh chica thtc hiçAn (-) tien s& 

dung dcit àphái nóp (+,) tiên th dung dat a dwcic ghi nçx (neu cO,): dong,.) 
V. BO TRI TA! DjNII CU: 
- Tang s hO gia dInh b6 trI vào khu tái djnh Cu  
- Dja diem khu tái djnh Cu: 

A - Tong so h9 gia dinh tr lo cho a:  
VI. VIC GIAO DAT TA! DINH CANH: 
- Tong so hO gia dInh duçic bôi thu&ng bang iao dat nông nghip.....h; 
- Din tIch dat nông nghip duçic giao: m. 
- Dja diem tái djnh canh:  
VU. VIEC DI D(I MO MA: 
-Tôngsômômâdid&i  
- Dja dim di d&i ctn:  
- Th&i gian, phuang thüc, trách nhim di d&i m6 ma:  
VIII. Vic di dôi các cong trinh cüa Nhà nLr&c, cüa t chfrc, cüa co s& 

ton giao, cua c9ng dong dan cir:  
IX. TO CHI5C THVC lIEN: 
a) Trong th&i h?n  không qua 03 ngày lam vic, ké tü ngày nhn duçic van 

ban cüa T chirc lam thim vi bôi thu&ng, giâi phóng mt bng (kern theo quyêt 
djnh phê duyt phuang an bôi thu&ng, h trçl, tái ctjnh Cu) thI Chü dau tu (doi vói 
truông hqp üng kinh phI cüa chü dâu tu), co quan quãn 1 qu phát triên dat (d6i 
vói tru&ng hçrp sü d%ing kinh phi tü qu phát triên dat) chuyên kinh phi cho To 
chüc lam nhim vii bôi thumg, giâi phong mt bang dê phôi hçip v&i chü dâu tu và 
Uy ban than dan cap xã chi trâ cho ngix&i ducic bôi thu&ng, ho trçl. 

b) Trong th&i h?n  không qua näm (05) ngày, kê tr ngày nhn duqc phucing an 
bôithuing, h trq, tái djnh cu dA duqc phê duyt, To chirc lam nhirn viii bi 
thuang, giai phong mat  bang co trach nhiçm phoi hçip vm Uy ban nhan dan cap xa 

A S A A A • A P. A , A S A pho bien va niem yet cong khai quyet dnh phe duyet phucng an boi thuong, ho trq, 
tai ctjnh cu t?i trii s& Uy ban nhan d cp xA và dja diem sinh hoat khu dan cu nai 
có dt bj thu hôi. 

c) Trong thôi han  không qua mu&i ngày (10) ngày lam vic k tir ngày nhn 
duçic phuong an bôi thu&ng, h trç, tai djnh ci.r dã duçic phê duyt, To chüc lam 
nhim vi bi thu&ng, giâi phóng m.t bang can cr quyêt djnh phé duyt phuong an 
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bôi th.thng, ho trçr, tái djnh Cu tham muu co quan có thãm quyên ra quyêt djnh bôi 
thung, h trçl, tái djnh cu gi.'ri den ttmg dôi tuqng duçic bôi thu?mg, ho trç; trong do 
ghi rôv müc bôi thu?ng, h trçl, bô trI nhà hoc dat tái djnh Cu (neu co), th?ñ gian, 
dja diem chi trá tin bôi thung, hO trq; thai gian bO trI nhà hoc dat tái djnh cu (nêu 
co) va thii gian bàn giao dat dã thu hOi cho to chüc lam thim vii bôi thung, giâi 
phóng mt bng. 

d) Trong thñ han  hai muui (20) ngày, kê tü ngày To chüc lam nhim vi bM 
thu&ng, giãi phóng m.t bang thanh toán tin bôi tht.thng, h trq cho ng.thi bj thu 
hôi dat theo phucmg an dä duçic xét duyt, nguài duqc bôi thumg, h trq phâi bàn 
giao mt bang cho To chüc lam nhim vi bôi thu?mg, giâi phóng mt bang dê bàn 
giao cho chü dâu tu triên khai D an. 

Hsakèmtheogdm. 
- Biên bàn kiêm ke ...  (rnâu so: 01/PABTHITDG; tI so 01 dn s ); 
- Bang kê chi tiêt...  ('máu sO: 02/PABTHTTDC; tft s 01 dèn s ), 
- Bang tdng h'p kinh phi................('mäu s. 03/PABTHITDC), 
- Bang tong hp dat dai................('máu sO: 04/PABTHITDC), 
- Bang tOng hp danh sách các ho..................('máu sá: 05/PABTH7TDC); 
- Ké hoach thu hOi dat, di&u tra, kháo sat, do dgc, kiêm dm s ... 

UBND ngày.. ../.../.... cia UBND  
- Ban dO trich hic hoäc trlch do dia chInh hoác do chinh lj dia chInh khu dat 

thu hi, 
- Các van ban khác: ..................................................................... 

No'i nh2n: GIAM DOC 
(K ten, dóng dáu) 

'I 9 

Ghi chz.:  Thy theo thc tê cüa khu vtc có dat bj thu hOt dê xác dlnh  các n5i dung 
ghi trong Phwo'ng an nay cho pith hcip. 
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Máu só'. 07/PABTHTTDC 
CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET  NAM 

Dc 1p  - Ttr do - Hinh phñc TRUNG TAM 
PHAT TRIEN QU'c DAT 

   

, ngày  thang nám 20.... 
S: /TTr-PTQD 

T( TRINH 
V/v Thrn djnh, phê duyt Phtroiig an Bi thuôrng, h trçr, tái d!nh  cii' 

tie thirc hiçn Dir an t1  

KInh giri: Phông (Si) Tài nguyen và Môi tnxô'ng 

Can ciLuçtDt dai ngày 29 tháng 11 nám 2013; 
Can ct Nghj djnh so 43/2014/ND-CT ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia ChInh 

phi Quy dinh chi tiêt thi hành mót so diêu cia Luçt Dat dai; 
Can thNghjdjnh sO 47/2014/ND-CT ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia C'hInh 

phü Quy djnh ye bói thithng, hO trQ', tái dfnh Cu' khi Nhà nithc thu hOi dat; 
Can cir Thông tir sO 37/2014/TT-BTNMTngày 30/6/2014 cia Bó Tài nguyen 

và Mói trwàng "V/v Quy djnh chi tiêt ye bOi thtràng, ho Iro', tái dinh cu" khi Nhà 
nithc thu hOi dat "; 

Can ci K hogch sO' ... /KII-UBND ngày .../..../.... cña UBND .... Thu hi 
dat, diu Ira, kháo sat, do dgc, kiêm dê,n thirc hin Dir an: ................................. 

Trung tam Phát triên Qu dat huyn (thj xa, thành phô, Sà Tài nguyen va 

Môi trung Phü Yen) .....trInh  thâm djnh Phucmg an bôi thu?mg, ho trq, 
tái dinh cu d thirc hin Di,r an:  t.i  nhu sau: 

1. Tng s tti tirçrng bj ãnh hu&ng: dôi tuçing; trong do: 
a) Tong so dOi ti.rqng duqc bOi thuông, ho trçY: , gôm: 
- Ho gia dmnh, ca nhân: diôi tuqng; 
- To chüc: (ghi rO ten to chüc). 
b) Tong so dôi tiiqng không duçc duqc bôi thumg, hO trçl: , gOm: 
- H gia dinh, cá nhân: dôi tuclng; 
- To chrc:  (ghi rO ten to chirc). 
2. Tng din tIch bj thu hi:  m2 (.....ha); trong do: 
2.1. TOng din tich dat dugc bôi thuông, h tn: m2  (..... ha); trong do: 
a) Dat cüa h gia dInh, cá nhân: m2 , gôm các loai dat: 
-Dt&: .m2; 
- Dt1ñanuôc2vu: m2; 

b) D.t cüa t chirc: m2; trong dO: 
- To chüc (ghi ten to chirc) m2; gOm các !oi dat: 
+  

+ m2. 
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- T chüc (ghi ten t chüc) m2; gm các 1oi dat: 
+ m2; 
+ m2 . 
2.2. Tng din tIch d&t không duçc bi thuxng, h trq. . ..rn2 (... ha); trong do: 
a) Dat cua hQ gia drnh, ca nhan: m , gom cac loal  dat: 

b) Dt cüa t6 chüc: .m2  ,gm cac 1oi dt  
3. Doi tiryng dirçrc giao quan ly va sir dyng dat sau khi thu hoi: 
-Chüdutu: m2 ( ha); 
- UBND cap xA: m2  ( ha-dat ngoài dr an); 

4. Kinh phi cüa Phirong an: 
4.1. Kinh phi bi thu*ng, h trçr: 

STT Danh muc S tin (dng) 
I Kinh phi bi thirà'ng, h trç' 
1 Kinh phi boi thtro'ng 
- Bi thu?ing v dt 
- Boi thiwng nha, cong trinh 
- Bi thithng cay trn$, 4t nuôi 
- BM thu&ng di chuyên ch a 

- Boithumgmômâ 
2 Kinh phi h trç 
- H trçi n djnh d&i sng và san xuAt 
- Ho trçY dào tao,  chuyên dôi nghê 
- H trçi tái djnh cu 

- H trq nguñ dang thuê nhà a thuc so hüu 
Nhà rnrOc 

- H trq dt cong ich cüa xã, phuOng, th trAn 
- Htrçkhác: 

II Kinh phi t chfrc thic hin phirong an 
(...%) 

Tng cong (1+11) 
4.2. NghIa viii tài chInh chira thic hin (nêu có): 
- Tien su ding dat: dong; 

A - is - Tien thue dat dong; 
4.3. Tin sfr dyng dt & tái dnh  cir: 
Tiên sü ding dâtphâi np: dOng; trong dó. 
- Tiên sà diing dat 0 trr vào tiên BTHT: dông; 
- Tiên sr ding dat 0 duqc ghi nq: dông; 
4.4.Tng kinh phi bi thtrbng, h trçr phãi chi trä:  
(Tien bôi thw&ng, ho lrçi (-,) nghia vu tài chInh chua 

dyng dat ó'phái nóp (+) tiên th dung dat ó' dwctc ghi nçi ('néu C 

5. Ngun vn chi trã:  

dng. 
thur hiên (-) tiên th 

dong) 
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6. Viêc b trI tái dinh cir: 
- Tong so h gia dInh bO trI vào khu tái dnh cix  
- Dia diem khu tái dinh Cu: 
- Tong so h gia dInh tir lo chô i:  
7. Viêc giao dat tái djnh canh: 
- Tong so hgia dinh duqc bi thung bang giao dat nông nghip:  h; 
- Din tIch dat nông nghip ducc giao: m2. 
- Dia diem tái dinh canh:  

A 8. Viçc di dm mo ma: 
-Tôngsommádidôi  
-Diadiêmdidiidên:  
- Th?yi gian, phung thirc, trách nhim di di mô ma:  
9. Vic di dô'i cac cong trInh cüa Nhà niró'c, cüa t chüc, cüa co s& ton 

giao, cua c9ng dong dan cir: 

...' 10. To chuc thirc hien: 
a) Trong thai hn không qua 03 ngày lam vic, kê tr ngày nhn ducc van 

bàn cüa T chüc lam thim vii bOi thtr&ng, giài phóng mt bang (kern theo quyêt 
djnh phé duyt phucng an bi thung, h trq, tái djnh cix) thI Chü dâu tu (doi vi 
trithng hçip irng kinh phi cüa chü dâu tu), c quan quán l qu phát triên dat (dôi 
vói trithng hqp si:r ding kinh phi tü qu5 phát triên dat) chuyen kinh phi cho To 
chüc lam nhim vii bOi thung, giãi phóng m.t bang dê phôi hcip von chü dâu tu và 
liJy ban nhân dn cap xã chi trâ cho ngironi di.rgc bôi thu?mg, ho trq. 

b) Trong thai h?n  không qua nm (05) ngày, kê tir ngày nhn dugc phi.rang an 
bôi thuèng, h trq, tái djnh cix dà dugc phé duyt, To chüc lam thim vii bôi 
thtthng, giài phóng mt bang có trách thim phOi hçip vâi Uy ban nhãn dan cap xã 
phô biên và niêm yet cong khai quyêt djnh phê duyt phirong an bôi thuang, ho trg, 
tái djnh cix ti trii son Uy ban nhân dan cap xã và dja diem sinh ho?t khu dan cix noi 
có dt bj thu hi. 

c) Trong thai hn không qua mithi ngày (10) ngày lam vic k tü ngày then 
dtroc phuong an bôi thuông, ho trq, tái djnh cix dã cluçic phê duyt, To chirc lam 
nhiêm vi bôi thuông, giãi phóng mitt bang can c(r quyêt djnh phê duy phtrong an 
bôi thuàng, hO trçY, tái djnh cix tham mixu co quan có thârn quyên ra quyêt diinh bôi 
thtthng, hO trg, tái djnh cix giri den timg dOi tuçing duqc bôi thung, ho trcl; trong do 
ghi rôvê mrc boithumg, ho trçl, bô trI nba ho.c dat tái djnh cix (neu co), thai gian, 
dja diem chi trá tiên bOi thumg, ho trç; thai gian bô trI nba hoac dat tái djnh cix (nêu 
co) và thôi gian bàn giao dat dã thu hôi cho to chi:rc lam nhim vi bôi thithng, giài 
phong m.t bang. 

d) Trong thai hn hai muoi (20) ngày, kê tr ngày To chüc lam nhirn vi bOi 
thithng, giâi phóng mt bang thanh toán tiCn bôi thixang, hO tr cho ngu&i bj thu 
hôi dat the?  phuang an dã duçc xét duyt, ngu&i duc bOi thuang, ho trç phãi bàn 
giao mt bang cho To chüc lam nhim vii bôi thuang, giái phóng mt bang dé bàn 
giao cho chU dâu tu thirc hin Dir an. 
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(Kern theo Phu'o'ng an s: . /PA-PTQD, ngày . . ./... ./.... cia Trung tam 
phát trién qu.2 dat .....................), 

Trung tam Phát triên Qu dat dé nghj Phông (S&) Tài nguyen và Môi trithng 
thâm djnh, trInh UBNID . xem xét quyêt djnh./. 

Noinhân: GIAM DOC 
- Nhu trên; 
- Chü d,u tu; 
-LuuVT..... 

Ghi chi: Thy theo thy'c t cüa khu vrc có dat bj thu hi d xác djnh các nç5i 
dung ghi trong Ta trinh cho phü hctp. 
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Máu s: 08/PABTHTTDC 
CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

Dc Ip  - Ttr do - Hnh phiic 

, ngày  tháng nàm 20.... 

UBND... 
PHONG (S TA! NGUYEN vA 

MO! TRIJNG 

S: /TTr-P(S)TNMT 

T TRINH 
V/v phê duyt Phiro'ug an Bill thir?ing, h trq, tái djnh cir 

d thirc hin Dir an tai  

KInh gi: UBND  

Can c&LutDa't dai ngày 29 tháng 11 nàm 20]3, 
Can ct Nghj djnh so 43/2014/ND-CT ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cia C'hInh 

phi Quy djnh chi tiét thi hành m5t so diéu cia Lut Dat dai; 
Can c& Nghj dfnh sO 47/2014/ND-CT ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cza C'hInh 

phi Quy djnh ye bói thu'&ng, ho trçy, tái dinh cit khi Nhà nithc thu hOi dát, 
('an cii' Thong tu' sO 3 7/20]4/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cia Bç5 Tài nguyen 

và MOi trw&ng "V/v Quy dinh chi tiét ye bOi thu'àng, hO tr0, tái dinh cit khi N/ia 
nu'&c thu hOi dat ", 

Can cir két qua cuOc  h9p thâm djnh . ngày.. .1.. 
cáo so Báo cáo thâm dinh  

Xét d nghj cüa Trung tam phát triên qu dat tai Th trInh st:. 
ngày.. .I...!... V/v 

.1..... va Báo 

./TTr-PTQD 

 

Phông (S&) Tài nguyen và Môi truàng trinh UBND .... phê duyt Phuong an 
bôi thi.thng, hil trcl, tái djnh Cu dê thrc hin D an: ti vói cac ni dung sau: 

1. Ting sil di trçrng bi  ãnh hu'&ng:  dôi tlxclng; trong do: 
a) Tong so dôi tucing duçic bôi thuvng, ho trg: , gôm: 
- H gia dInh, cá nhân:  dioi tugng; 
- To chrc:  (ghi rO ten to chi.irc). 
b) Tong so dôi tixclng không duçc duçic bôi thung, ho trçl: , gOm: 
- H gia dInh, cá nhân: dôi tuçing; 
- To chüc: (ghi rO ten to chirc). 
2. Tilng din tIch b1 thu hili:  m2 (.....ha); trong do: 
a) Dat cüa h gia dInh, cá nhân: m2 , gôm các 1oi dat: 
-Dty: m2; 
- Dt lüa nuOc 2 vu: m2; 

b) Dtt cüa t chirc: .m2; trong do: 
.2 . . 2 2 A • A - To chuc (ghi ten to chuc) m ; gom cac 1oi dat: 

+  

- T chüc (ghi ten tê chüc) m2; gilm các loai dt: 
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+  
3. Di tirqng duçrc giao quãn Jy và sü' dting dt sau khi thu hi: 
- Chü dâu tix: m2  ( ha); 
- UBND cAp xã: m2  ( ha-dat ngoài dr an); 
4. Kinh phi cüa Phro'ng an: 
4.1. Kinh hI bi thlrô'n2, h try: 

STT Danh mijc .c .A A So tien (dong) 
I Kinh phi bi thu'ô'ng, h trq 
1 Kinh phi boi thirong 
- BMthu&ngvdAt 
- B?1 thuong nha, cong truth 
- Bôi thixông cay trôn$, 4t nuôi 
- Bi thung di chuyên ch & 
- BOi thuông mô ma 
2 Kinhphihtrçr 
- H trçi n djnh d&i sng và san xuAt 
- H trçl dào tao,  chuyn dM ngh 
- H trci tái djnh cix 

-. 
H trçi ngui clang thuê nhà & thuc s& htru 
Nba nuâc 

- H trq dAt cong Ich cila xA, phumg, thj trAn 
- Hôtrakhác: 
II Kinh phi tâ chü'c thc hin phiro'ng an 

(...%) 
Tingcng(I+I1) - 

4.2.Nghia v tài chinh chira thirc hin (nêu có): 
- Tien six dicing dat: dong; 
- Tiên thuê dat' dông; 
4.3. Tin sü' ding dAt ô tái djnh cir: 
Tien six ding dat phai nçp: dong; trong do.' 
- Tiên sü d%rng dAt & trü vào tiên BTHT: dng; 
- Tiên sir diing dat & duçic ghi nçi: dong; 
4.4.Tng kinh phi bài th*rông, h trq phãi chi trã: ding. 
(Tiên bi thwàng, ho tro' (-) nghta vy tài chInh chu'a thwc hin (-) tiên th 

dung dat ó'phái np (+) tiên th dyng dat ó' dwo'c ghi no' (nêu co): dong) 
5. Ngun von chi trã:  
6. Viçc bo tn tai d1nh Cu': 
- Tng s6 h gia dInh b trI vào khu tái djnh cix  
- Dia diem khu tái dinh cix: 
- Tong so hO gia dInh tir lo chô a:  

7. Vic giao dAt tái djnh canh: 
- Tong so hO gia dInh dtrçic bôi thuäng bang giao dat nOng nghip: . h; 
- Din tIch dat nông nghip ducrc giao: m2. 
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- Dia dim tái dinh canh:  
8. Viêc di dôi m ma: 
- Tong so mô ma di di  
-Diadiêmdidiyic1n:  
- Thi gian, phiwng thüc, trách nhim di diii mO ma:  
9. Vic di db'i các cong trInh cüa Nhà ntróc, cüa to chfrc, cüa co' s& ton 

'V 9 A A giao, cua cQng dong dan Cu':  

10. To chfrc thuc hiên: 
a) Trong thi han  không qua 03 ngày lam vic, k tir ngày nhn duqc van 

bàn cüa To chüc lam thim vii bôi thung, giài phong m.t bang (kern theo quyêt 
djnh phê duyt phumig an bi thuing, ho trci, tái djnh cu) thI Chü dâu tu (doi vi 
trithng hçip üng kinh phi cüa chñ dâu tu), Co quan quán 1 qu5 phát triên dat (doi 
vói tnthng hqp sü ding kinh phi tü qu phát triên dat) chuyên kinh phi cho To 
chüc lam nhim vii bôi thithng, giâi phóng mt bang dé phôi hqp vói chü dâu tu và 
Uy ban nhân dan cap xã chi trà cho ngui duc bôi tht.thng, h trg. 

b) Trong thñ han không qua näm (05) ngày, kê ttr ngày thin duçc phuong an 
bôi thuông, h trq, tái djnh Cu da dugc phê duyt, To chüc lam nhim vi bôi 
thumg, giài phóng mt bang có trách nhim phôi hcp vi Uy ban nhân dan cap xã 
phô biên và niêm yet cong khai quyêt djnh phê duyt phuong an bôi thithng, ho trg, 
tái dinh cu tai trii sâ Uy ban nhân dan cap xa và dja diem sinh hoat  khu dan cu no' 
có dt bj thu hôi. 

c) Trong thôi han  không qua mui ngày (10) ngày lam vic ké tr ngày nhn 
duqc phuong an bôi thung, h trg, tai djnh cu dã duçic phê duyt, To chrc lam 
thim vi bôi thuông, giâi phóng mt bang can cü quyét djnh phê duyt phucmg an 
bi thumg, h trçc, tái dinh cu tham muu co quan có thârn quyên ra quyêt djnh bôi 
thu&ng, h trçY, tái djnh cu g1ri den ti'mg dôi tixqng duqc bôi thu&ng, ho trg; trong do 
ghi rô v mirc bôi thixmg, h trq, bô trI nhà ho.c dat tái djnh cu (nêu co), thñ gian, 
dja dim chi trà tin bi thuOng, h trçl; th?yi gian bô trI nhà hoäc dat tai dinh Cu (nêu 
cO) va thai gian bàn giao dat cia thu hOi cho to chic lam thim vii bôi thung, giãi 
phóng mt bang. 

d) Trong thñ han  hai muoi (20) ngày, kê tir ngày To chic lam nhim vi bôi 
thuOng, giái phóng mt bang thanh toán tiên bôi thuing, hO tr cho ng1ri bj thu 
hôi dat theo phuong an ci duqc xét duyt, ngui duçc bôi thu&ng, ho trg phài bàn 
giao m.t bang cho To chirc lam nhim vii bôi thung, giái phóng mt bang dê bàn 
giao cho chü dâu tu th%rc hin Dçr an. 

(Kern theo Ta trInh sd: /TTr-PTQD ngày .../. . ./.....Va Phiroi-ig an so: 
.../PA-PTQD, ngày . . ./... ./.... cza Trung tarn phát trién qu5Y dat ....................... 
Biên ban cu5c hQp thdm djnh ......và Báo cáo két qua thárn dj nh sO: ............) 

PhOng (Si) Tài nguyen và Môi tru&ng kInh trInh UBND .... xem xét quyêt 
djnh./. 
Noi nhân: 
-Nhtrtrên; 
- Trungtâm PTQD (biêt); 
- Chü dâu tir (bi&); 
-Li.ruVT..... 

GIAM DOC/TRTfOG PHONG 
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Máu so': 09/PABTHT TDC 
UBND CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

PHONG (SO) TAI NGUYEN Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 
vA MOI TRU'YNG 

, ngày  tháng nàm 20.... 
S: /BC-P(S)TNMT 

BAO CÁO THAM DINH 
Phirong an Bi thu*ng, h trq, tái d1nh cir 

de thirc hiçn Dir an tai  

Ngày .. .1...!.. Phông (Sâ) Tài nguyen và Môi trung tip nhn T trInh s: 
./TTr-PTQD ngày.. .1...!.. cüa Trung tam phát triên qu dat  V/v 

Can cr kt qua cuic h9p thm djnh . ngày. .1.. ./..... 
Phông (So) Tài nguyen và Môi truOng báo cáo thâm djnh Phuong an bôi 

th1.rng, htrç, tái djnh cu dé thirc hiên Du an: tai  nhi.r sau: 
1. Vêthành phân ho sotrInh thâm djnh: 
Dã day dü hay chua day dü theo quy djnh tai  (truOng hgp chua day dü 

thl neu rO van ban thiêu, dé nghj bô sung). 
2. Vê trInh tir, thu tiic 1.p phucmg an: 
D day dü hay chua day dU theo quy djnh tai  (trithng hçp chua day dU 

thI nêu rô bi.rOc chua thrc hin, dê nghj bô sung). 
3. Nbung nôi dung thông that vOi Phtrcmg an bôi thithng, ho trçY, tái djnh cu: 
3.1. Tong s dôi tuçrng bj ánh huOng: dôi tuqng; trong do: 
a) Tong so dôi tl.rclng duçic bôi thuOng, ho trq: , gôm: 
- HO gia dmnh, cá nhân: dôi tucmg; 
- To chüc: (ghi rö ten to chüc). 
b) Tong so dôi tl.rcing không duçirc duqc bôi thuOng, h tro: , gôrn: 
- H gia dInh, cá nhân: dôi tuçng; 
- To chüc: (ghi rö ten to chüc). 
3.2. TOng din tIch thu hôi: m2  (.....ha); trong do: 
a) Dat cüa h gia dInh, cá nhân: m2 , gôm các 1oi dat: 
-DâtO:  
- Dt ha nuOc 2 vu: m2; 

b) D.t cüa t chrc: .m2; trong do: 
- To chrc (ghi ten to chüc) m2; gOm các loai dat: 
+  
+ m2  
- T chirc (ghi ten t chic) rn2; grn các 1oui dt: 
+ rn2; 
+ rn2  
3.3. Di tucmg duçic giao quán 1 và sü diung dt sau khi thu hi: 
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2 - Chu dau tu: m ( ha); 
- UBND cap xã: m2( ha-dat ngoài dr an); 
3.4. Kinh phi cüa Phuing an: 
a) Tôn kinh phi bói thuàn.c ho ira và thc hicn phwcing án. 

STT Danh myc Don vj tmnh (dông) 
I Kinh phi bài thtr?rng, h trq 
1 BM thuing v dt 
2 Bi thu?mg nhà, cong trInh 
3 Bôi thuäng cay trông, vt nuôi 
4 Bôi th.thng di chuyên ch i 
5 Bôi thuàng m ma 
6 H trq n djnh diii s6ng và san xut 
7 H trçl dào tao, chuyn di ngh 
8 Ho trq tái djnh Cu 

Ho trq nguñ dang thuê nhâ a thuc so hüu Nhà 
nuOc 

10 H trci dt cong Ich cüa xA, phuàng, thj trân 

II Kinh phi t chfrc thirc hin phirong an (...%) 
Tng cong (1+11) 

b) Tiên th dyng dat a và nghi vy tài chInh ('nu co) tnt vào tiên bOi thw&ng, 
hO ira: d; trong do: 

- Tin sir ding dt a;  
- Tin nghTa vit tài chInh phãi np: . ct. 
c) Thing kinh phi bi thzràng, hO trq và thc hin phái chi trá. 

d (bang ch:  
3.5. Vic bô trI tái dinh cii: 
- Tng s h gia dInh b tn tái djnh cu  
- Dia diem khu tái dinh cu:  
- TOng so hO gia dInh tir lo chô 0:  

3.6. Vic giao dAt tái djnh canh: 
- Bi thuOng bang giao dat nông nghip: m2  cho .....hO; 
- Dia diem tái djnh canh:  
3.7. Vic di dOi các cong trInh cüa Nhà nuOc, cüa to chrc, cüa ca sO tOn 

giáo, cüa cong  d6ng dan cu: 

3.8. Viêc di dñ mô ma: 
-Tngsômômãdid?i  
- Dja diem di doi den:  
- Trách nhim di d?yi:  
4. Nhüng nOi  dung dê nghj diêu chinh, bô sung hoàn thin ho so Phuong an 

bôi thuOng, hO trc, tái djnh cu (ghi cy the ti'rng nôi dung diu chin/i, bO sung, lj do 
chinh tha, bO sung tItng nç51 dung, d xuãt giáipháp diêu chinh, bd sung): 

) 
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5. Ni dung khác: 

Trén day là ni dung Báo cáo thm djnh Ph.rong an Bi thu&ng, h trq và tái 
djnh cu dê thirc hin Du an  ti  cüa Phông (S&) Tài nguyen và 
Môi truting.I. 
No'i nhân: GIAM DOC/TRIIONG PHONG 
-UBND....; 
-Chñdutu; 
-LuuVT..... 

Ghi cht: Thy theo n5i dung cy the cza thng Phirong an bi thu'&ng, 
ho trçl, tái djnh cw ã'ê 1p  báo cáo thám djnh chophit lipp. 
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Mu sd. 10/PABTHTTDC 
UBND xA (PHIfNG, CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

THI TRAN) 06c  lap - Ti.r do - Hnh phüc  

, ngày tháng nám 20.... 

PHIEU xAc NHAN 
Thông tin cüa h gia dlnh, cá nhân khi Nhà ntthc thu hi dt 

d thuc hin Du an: ti  

A A A 9 A 1. Nhan khau trong h9 (t?i thcn diem xac nh?n): 

TT HQ và ten Näm sinh Ngh& nghip Quan h vâi chü h 
1 ChühO 
2 
3 

2. Thông tin khác: 
- Tong din tIch dat nông nghip dang sü dicing:  m2  
- Nguôn thu nhp on djnh cüa h gia dmnh tü:  
- Gia dInh thuc d6i tl.rclng (h ngheo, gia dInh chInh sách)  
- So nha a hien co tren da ban xa (phixong, th1 tran):  nha; 
- Tng s lao dng trong hO: ngithi; trong do: 
+ s6 lao dOng  trrc tip san xut nông nghip: ngtrYi, 
+ So lao dng phi nông nghip.....ngtr&i.

A A 3. H gia drnh, ca nhan tWc  tiep san xuat hay khong trrc tiep san xuat nong 
nghip:  

4. Xác nhn nguôn gôc, thñ diem sü d%lng dat on djnh, trInh trIng tranh chap 
hay không lranh chap si'r ding dat, hin trng sü ding dat, sir phü hqp hay không phü 
hcp vâi quy hoch, dê nghj dü diêu kin hay không dü diu kin cp giy ching 
nhn quyên si.r diing dat (dôi vâi thira dat chua có giây chmg quyên sir d%ing dat) 
cho tirng thra dat. 

A A A A 9 A A . A . NQ1 dung xac than tren day chi piwe vi cho cong tac thu hot, boi thuong, 
giâi phong mt bng khi Nba nuâc thu hôi dat, không có giá trj sü diving vao mic 
dich khác. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
Noi nhln: 
- TTPTQD; 
-LuuVT..... 
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