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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Vũ Đình Minh  

tại điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình  
Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn  

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HOÁ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định về thu tiền sử dụng đất; 

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

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định  cư khi nhà 
nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND huyện 
Chiêm Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết điểm tái định cư phục 
vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công 

trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh  
ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Ban hành bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết 
định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh về việc quy định hệ 
số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

https://ubndchiemhoa.vnptioffice.vn/Vanban/Xem_ChiTiet.aspx?m=209228&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://ubndchiemhoa.vnptioffice.vn/Vanban/Xem_ChiTiet.aspx?m=209228&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://ubndchiemhoa.vnptioffice.vn/Vanban/Xem_ChiTiet.aspx?m=209228&a=1&vaitro=0&XLC=-1
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Căn cứ kết luận họp xét ngày 23/3/2021 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư công trình; 

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Sân vận 

động trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình 

Sân vận động trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện Chiêm 

Hóa về việc phê duyệt phương án bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất ở và giao đất 

có thu tiền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Sân vận động 

trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ  đơn xin giao đất đề ngày 15/9/2021 của ông Vũ Đình Minh, trú tại 

tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa. 

 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 96/TTr-TNMT 

ngày 20/9/2021 về việc đề nghị giao đất tái định cư cho hộ ông Vũ Đình Minh tại 

Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ  sở Bảo hiểm 

xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giao cho hộ ông Vũ Đình Minh, thường trú tại tổ Vĩnh Lim, thị trấn 

Vĩnh Lộc lô đất số 04 diện tích 95m2 tại Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt 

bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị. 

- Địa chỉ thửa đất: Tổ Vĩnh Thịnh (tổ Đồng Tụ cũ) thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

- Vị trí, ranh giới, kích thước thửa đất được xác định là phạm vi lô đất số 04, 

theo sơ đồ quy hoạch chi tiết điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây 

dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ 1/500, được UBND huyện Chiêm Hóa phê 

duyệt tại Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 05/6/2020. 

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy 

định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013. 

- Tiền sử dụng đất:  

+ Giá đất: Theo bảng giá đất 05 năm (2020-2024) của UBND tỉnh x hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2021:  1.200.000đồng/m2 (1.200.000đồng/m2 x 1). 
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+ Số tiền bồi thường đất ở của hộ gia đình được phê duyệt tại Quyết định số 

192/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND huyện Chiêm Hóa là: 180.200.000 đồng  

(bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu hai trăm nghìn đồng). 

+ Giá trị lô đất được giao: 95m2x.1.200.000đ = 114.000.000đồng  (bằng chữ: 

Một trăm mười bốn triệu đồng) căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC 

ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.  

+ Số tiền sử dụng đất gia đình phải nộp vào ngân sách Nhà nước: 

114.000.000đồng (bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu đồng) căn cứ khoản 2 Điều 4 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

Điều 2. Giao tổ chức thực hiện 

1. Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên gửi thông báo nộp lệ phí 

trước bạ, tiền sử dụng đất cho người được giao đất. 

2. Người được giao đất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo 

thông báo của Chi cục Thuế và nộp hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
khu vực Chiêm Hóa - Na Hang - Lâm Bình để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
khu vực Chiêm Hóa - Na Hang - Lâm Bình, UBND thị trấn Vĩnh Lộc và các phòng 
ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, trao giấy chứng nhận, giao đất trên thực địa cho người được giao 
đất theo quy định. 

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

 Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên, Giám 

đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chiêm Hóa, Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa - Na Hang - Lâm Bình, Thủ trưởng các 

phòng ban có liên quan, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc và người được giao đất 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

    Nơi nhận: 
 - Chủ tịch UBND huyện; 
 - Phó CT UBND huyện phụ trách KT; 
 - Như Điều 3 (T/hiện);   
 - Trang TTĐT huyện Chiêm Hóa; 
 - CVKT; 
 - Lưu: VT, TNMT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Tân 



 UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 96/TTr-TNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
Chiêm Hoá, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
Đề nghị giao đất tái định cư cho hộ ông Vũ Đình Minh  

tại điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình  
Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn  

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
 

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất; 

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

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết điểm tái định cư phục vụ 

giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình 

trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh  

ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Ban hành bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết 

định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ kết luận họp xét ngày 23/3/2021 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư công trình; 

https://ubndchiemhoa.vnptioffice.vn/Vanban/Xem_ChiTiet.aspx?m=209228&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://ubndchiemhoa.vnptioffice.vn/Vanban/Xem_ChiTiet.aspx?m=209228&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://ubndchiemhoa.vnptioffice.vn/Vanban/Xem_ChiTiet.aspx?m=209228&a=1&vaitro=0&XLC=-1
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Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Sân vận 

động trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND huyện Chiêm 

Hóa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Sân vận 

động trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện Chiêm 

Hóa về việc phê duyệt phương án bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất ở và giao đất 

có thu tiền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Sân vận động 

trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ  đơn xin giao đất đề ngày 15/9/2021 của ông Vũ Đình Minh, trú tại tổ 

Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa. 

 Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện ban hành quyết định 

giao đất tái định cư cho hộ ông Vũ Đình Minh bị thu hồi toàn bộ diện tích đất ở để xây 

dựng công trình Sân vận động trung tâm huyện và được bố trí tái định cư) tại điểm tái 

định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và 

các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

 1. Giao cho hộ ông Vũ Đình Minh, thường trú tại tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh 

Lộc lô đất số 04 diện tích 95m2 tại Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng 

xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị. 

- Địa chỉ thửa đất: Tổ Vĩnh Thịnh (tổ Đồng Tụ cũ) thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

- Vị trí, ranh giới, kích thước thửa đất được xác định là phạm vi lô đất số 04, 

theo sơ đồ quy hoạch chi tiết điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây 

dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ 1/500, được UBND huyện Chiêm Hóa phê 

duyệt tại Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 05/6/2020. 

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định 

tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013. 

- Tiền sử dụng đất:  

+ Giá đất: Đường loại III, vị trí 1 theo bảng giá đất 05 năm (2020-2024) của 

UBND tỉnh Tuyên Quang x hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021:  1.200.000 

đồng/m2 (1.200.000 đồng/m2 x 1). 

+ Số tiền bồi thường đất ở của hộ gia đình được phê duyệt tại Quyết định số 

192/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND huyện Chiêm Hóa là: 180.200.000 đồng 

(bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu hai trăm nghìn đồng). 
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+ Giá trị lô đất được giao: 95m2x.1.200.000đ = 114.000.000đồng  (bằng chữ: 

Một trăm mười bốn triệu đồng) căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT -BTC 

ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.  

+ Số tiền sử dụng đất gia đình phải nộp vào ngân sách Nhà nước: 

114.000.000đồng (bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu đồng) căn cứ khoản 2 Điều 4 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

 2. Giao tổ chức thực hiện 

2.1. Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên gửi thông báo nộp lệ phí 

trước bạ, tiền sử dụng đất cho người được giao đất. 

2.2. Người được giao đất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo 

thông báo của Chi cục Thuế và nộp hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Chiêm Hóa để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Chiêm Hóa, UBND thị trấn Vĩnh Lộc và các phòng ban có liên quan chịu trách 

nhiệm thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trao giấy 

chứng nhận, giao đất trên thực địa cho người được giao đất theo quy định. 

2.4. Văn phòng HĐND và UBND huyện đưa quyết định này lên trang thông 

tin điện tử của UBND huyện. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND huyện Chiêm Hoá xem 

xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện (Để trình); 

- Lưu TNMT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Bùi Mạnh Hùng 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày          tháng 6 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH   
Về việc phê duyệt phương án bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất ở và giao 

đất có thu tiền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình:  
Sân vận động trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  của Chính phủ quy 
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

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

và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/5/2015 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành Quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc quyền của 
UBND tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc ban hành quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị 

trí đất và Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết điểm tái định cư phục vụ 

giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình 
trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 
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Căn cứ kết quả họp xét Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngày 23/3/2021. 

 Xét Tờ trình số 39/TTr-TNMT ngày 04/6/2021 của Phòng Tài nguyên và Môi 
trường đề nghị phê duyệt phương án phê duyệt phương án bố trí tái định cư, bồi 
thường bằng đất ở và giao đất có thu tiền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng xây 
dựng Công trình: Sân vận động trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất và giao đất 

có thu tiền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Sân vận động 

Trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

(Có phương án chi tiết kèm theo) 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Tài 

chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thuế khu 

vực Chiêm Hóa - Hàm Yên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc và các hộ gia đình cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;  

- TT Huyện ủy;                (B/cáo) 

- TT HĐND huyện;     

- Sở Tài nguyên và Môi trường;               

- Chủ tịch UBND huyện;  

- Các Phó CT UBND huyện; 

- Như điều 2 (thực hiện); 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Vũ Đình Tân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày          tháng 6 năm 2021 

 

PHƯƠNG ÁN  
BỐ TRÍ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ VÀ BỒI THƯỜNG BẰNG ĐẤT 

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: SÂN VẬN ĐỘNG  

TRUNG TÂM  HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG  

 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /6/2021 của UBND huyện) 
 

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ  

1. Các thông tin chung 

- Tên công trình: Sân vận động trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chiêm Hóa. 

- Địa điểm bố trí đất tái định cư, bồi thường bằng đất và giao đất có thu tiền sử 

dụng đất: Tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa. 

2. Đối tượng được giao đất 

2.1. Đối tượng được giao đất tái định cư, bồi thường bằng đất 

- Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau 

thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia 

đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn thị trấn nơi có đất ở thu 

hồi thì được bồi thường bằng đất ở; Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn thị 

trấn thì được bồi thường bằng đất ở. 

- Trường hợp trong hộ gia đình quy định trên mà trong hộ có nhiều thế hệ, 

nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để 

tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều 

hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì căn cứ vào quỹ 

đất ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định 

cư cho từng hộ gia đình. 

2.2. Đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất 

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với 

nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi 

thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi 

có đất ở thu hồi thì được Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.  

3. Quy mô quỹ đất 

- Địa điểm khu đất để bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất và giao đất có thu 

tiền sử dụng đất: Tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang. 
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- Tổng số lô đất để bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất và giao đất có thu tiền 

sử dụng đất: 23 lô.  

- Tổng diện tích các lô đất là: 2.227,0 m2, cụ thể như sau: 

Số 

TT 
Lô số Khu vực, vị trí 

Kích thước lô 

đất (m) 

Diện tích 

(m2) 

Mục đích sử 

dụng đất 

I 
Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở 

Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện 

1 01 Đường loại III vị trí 1 6,5 x 19 123,5 Đất ở đô thị 

2 02 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

3 03 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

4 04 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

5 05 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

6 06 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

7 07 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

8 08 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

9 09 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

10 10 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

11 11 Đường loại III vị trí 2 6,5 x 19 123,5 Đất ở đô thị 

12 12 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

13 14 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

14 15 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

15 16 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

16 17 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

17 18 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

18 19 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

II Điểm dân cư Đồng Luộc, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa 

1 28 Đường loại II vị trí 2 5 x 17 85 Đất ở đô thị 

2 29 Đường loại II vị trí 2 5 x 17 85 Đất ở đô thị 

3 30 Đường loại II vị trí 2 5 x 17 85 Đất ở đô thị 

4 31 Đường loại II vị trí 2 5 x 17 85 Đất ở đô thị 

III Điểm dân cư Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa 

1 21 Đường loại III vị trí 1 6 x 20 120 Đất ở đô thị 
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 (Có các bản đồ quy hoạch chi tiết kèm theo) 

4. Nguyên tắc bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất và giao đất có thu tiền 

sử dụng đất 

- Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở tại vị trí 1 sẽ được bố trí tái định cư, bồi 

thường bằng đất ở vị trí 1; Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở vị trí 2 sẽ được bố trí 

tái định cư, bồi thường bằng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất ở vị trí 2. 

- Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người 

có đất thu hồi là người có công với cách mạng trên cơ sở rà soát quỹ đất tái định cư 

hiện có (có khả năng đáp ứng về quỹ đất) và xét đơn xin giao đất tái định cư của các 

hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được tái định cư theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp có nhiều hộ gia đình, cá nhân sớm bàn giao mặt bằng cùng một 

thời điểm và cùng nộp đơn xin giao đất vào 1 lô đất mà các hộ không tự thỏa thuận 

được việc nhận lô đất tái định cư thì phải bốc thăm để chọn hộ gia đình, cá nhân 

được nhận lô đất đó. 

5. Dự kiến bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất, giao đất có thu tiền sử 

dụng đất 

Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở: 14 hộ, với 15 lô 

đất, trong đó:  

- Hộ chính chủ sử dụng đất (hộ gốc) phải di chuyển chỗ ở là: 09 hộ. 

- Hộ đủ điều kiện tách hộ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ là: 01 hộ; 

- Hộ bị thu hồi đất ở được bồi thường bằng đất ở là: 02 hộ; 

- Hộ không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, nhưng không còn chỗ ở nào khác 

thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ là: 03 hộ. 

6. Việc bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất và giao đất có thu tiền sử 

dụng đất 

6.1. Giao đất tái định cư 

- Đối tượng 1: Hộ chính chủ sử dụng đất phải di chuyển chỗ ở (hộ gốc) là 09 hộ 

(gồm các hộ gia đình, cá nhân: Vũ Thị Nga, Nông Ngọc Khánh, Nguyễn Bích Thủy, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Việt, Lý Ngọc Sòi, Trần Thị Thu, Vũ Đình Minh, 

Trần Thị Hằng), được giao các lô đất có diện tích từ 95,0 m2 đến 123,5 m2. 

- Đối tượng 2: Hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung 

sống trên một thửa đất ở bị thu hồi mà có đủ điều kiện để tách thành hộ riêng theo 

quy định: 01 hộ (Nguyễn Thị Việt) được giao lô có diện tích từ 95,0 m2. 

6.2. Bồi thường bằng đất 

Hộ bị thu hồi đất ở được bồi thường bằng đất ở là: 02 hộ (gồm các hộ gia đình, 

cá nhân: Lê Vĩnh Hưng, Bùi Xuân Quang) được giao các lô đất có diện tích từ 95,0 m2 

đến 123,5 m2. 
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6.3. Giao đất có thu tiền sử dụng đất 

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với 

nhà ở, thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở, nhưng không đủ điều kiện được bồi 

thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã nơi có đất ở thu hồi 

được giao 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất theo quy hoạch: 03 hộ (gồm các hộ gia 

đình, cá nhân: Lý Thị Ngọc, Vũ Thị Sơn, Ma Thị Nhật) được giao các lô có diện tích 

từ 85,0 m2 đến 95,0 m2.  

7. Giá đất tính tiền sử dụng đất 

7.1. Giá đất ở để tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 18 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh; 

Khoản 4 Điều 6 và Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 47 của Chính phủ, được xác định bằng 

giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (giá đất trong bảng giá đất 
nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hàng năm). Giá đất 

ở tại các điểm dân cư tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc như sau: 

7.1.1. Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ 
sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện 

- Các lô đất thuộc đường loại III vị trí 1: Giá đất ở đô thị theo Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh là: 1.200.000 đồng/m2; hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2021 theo Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là: 1,0 lần. 

Giá đất ở đường loại III vị trí 1 để thu tiền sử dụng đất là: 1.200.000 đồng/m2 x 

1,0 lần = 1.200.000 đồng/m2. 

- Các lô đất thuộc đường loại III vị trí 2: Giá đất ở đô thị theo Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh là: 700.000 đồng/m2; hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2021 theo Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là: 1,0 lần. 

Giá đất ở đường loại 3 vị trí 2 để thu tiền sử dụng đất là: 700.000 đồng/m2 x 

1,0 lần = 700.000 đồng/m2. 

7.1.2. Điểm dân cư Đồng Luộc, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa  

Các lô đất thuộc đường loại II vị trí 2: Giá đất ở đô thị theo Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh là: 1.000.000 đồng/m2; hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2021 theo Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là: 1,0 lần. 

Giá đất ở đường loại II vị trí 2 để thu tiền sử dụng đất là: 1.000.000 đồng/m2 x 

1,0 lần = 1.000.000 đồng/m2. 

7.1.3. Điểm dân cư Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa 

Lô đất số 21 thuộc đường loại III vị trí 1: Giá đất ở đô thị theo Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh là: 1.200.000 đồng/m2; hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2021 theo Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là: 1,2 lần. 
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Giá đất ở đường loại 3 vị trí 1 để thu tiền sử dụng đất là: 1.200.000 đồng/m2 x 

1,2 lần = 1.440.000 đồng/m2. 

7.2. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư, mà tiền bồi 

thường, hỗ trợ về đất không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà 

nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc  

- Thông báo cho người có đất ở bị thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ 

ở và niêm yết công khai phương án bố trí tái định cư trong thời gian 15 ngày tại trụ 

sở Ủy ban nhân dân thị trấn, tại địa điểm Nhà văn hóa tổ nhân dân nơi có đất thu hồi 

và tại nơi tái định cư. 

- Tiếp nhận đơn đăng ký giao đất tái định cư của các hộ gia đình, cá nhân. 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan của các khu quy hoạch để chuẩn bị cho 

việc giao đất, đồng thời phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh 

tế Hạ tầng, Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc thực hiện giao đất thực địa cho các hộ 

gia đình, cá nhân. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Có trách nhiệm hướng dẫn người được giao đất lập hồ sơ xin cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính; đồng thời phối 

hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Vĩnh 

Lộc giao đất tại thực địa cho các hộ gia đình. 

4. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

Có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ để phòng Tài nguyên và Môi trường trình 

UBND huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật bổ sung việc cấp giấy 

chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 

5. Chi cục thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên 

Hướng dẫn người được giao đất kê khai nộp lệ phí trước bạ đất, tiền sử dụng 

đất và ra thông báo nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho người được giao đất sau 

khi có Quyết định giao đất của Uỷ ban nhân dân huyện.  

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Xác định cụ thể ranh giới các lô đất theo quy hoạch, phối hợp với phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ủy ban nhân dân thị trấn 

Vĩnh Lộc giao đất thực địa cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định./. 
 

 



UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:  39/TTr-TNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hoá, ngày  04 tháng 6 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH  
 

Đề nghị phê duyệt phương án phê duyệt phương án bố trí tái định cư,  
bồi thường bằng đất ở và giao đất có thu tiền sử dụng đất  

để giải phóng mặt bằng xây dựngCông trình: Sân vận động trung tâm 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/5/2015 của UBND tỉnh 
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc quyền 
của UBND tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc ban hành quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân 

vị trí đất và Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND huyện 
Chiêm Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết điểm tái định cư phục 
vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công 

trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ kết quả họp xét Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngày 

23/3/2021. 

 Sau khi thẩm định Phương án số 11/PA-BTGPMB ngày 12/5/2021 của 
Trung tâm Phát triển quỹ đất về Phương án bố trí tái định cư, bồi thường bằng 
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đất ở và giao đất có thu tiền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng xây dựngCông 
trình: Sân vận động trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện phê duyệt phương 

Phương án bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất ở và giao đất có thu tiền sử 

dụng đất, để GPMB công trình, như sau: 

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ  

1. Các thông tin chung 

- Tên công trình: Sân vận động trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chiêm Hóa. 

- Địa điểm bố trí đất tái định cư, bồi thường bằng đất và giao đất có thu tiền 

sử dụng đất: Tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa. 

2. Đối tượng được giao đất 

2.1. Đối tượng được giao đất tái định cư, bồi thường bằng đất 

- Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại 

sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ 

gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn thị trấn nơi có đất 

ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở; Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa 

bàn thị trấn thì được bồi thường bằng đất ở. 

- Trường hợp trong hộ gia đình quy định trên mà trong hộ có nhiều thế hệ, 

nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện 

để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có 

nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì căn cứ 

vào quỹ đất ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà 

ở tái định cư cho từng hộ gia đình. 

2.2. Đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua 

hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với 

nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi 

thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn 

nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.  

3. Quy mô quỹ đất 

- Địa điểm khu đất để bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất và giao đất có 

thu tiền sử dụng đất: Tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

- Tổng số lô đất để bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất và giao đất có thu 

tiền sử dụng đất: 23 lô.  

- Tổng diện tích các lô đất là: 2.227,0 m2, cụ thể như sau: 
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Số 

TT 
Lô số Khu vực, vị trí 

Kích thước lô 

đất (m) 

Diện tích 

(m2) 

Mục đích sử 

dụng đất 

I 
Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở 

Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện 

1 01 Đường loại III vị trí 1 6,5 x 19 123,5 Đất ở đô thị 

2 02 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

3 03 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

4 04 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

5 05 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

6 06 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

7 07 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

8 08 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

9 09 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

10 10 Đường loại III vị trí 1 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

11 11 Đường loại III vị trí 2 6,5 x 19 123,5 Đất ở đô thị 

12 12 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

13 14 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

14 15 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

15 16 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

16 17 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

17 18 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

18 19 Đường loại III vị trí 2 5 x 19 95 Đất ở đô thị 

II Điểm dân cư Đồng Luộc, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa 

1 28 Đường loại II vị trí 2 5 x 17 85 Đất ở đô thị 

2 29 Đường loại II vị trí 2 5 x 17 85 Đất ở đô thị 

3 30 Đường loại II vị trí 2 5 x 17 85 Đất ở đô thị 

4 31 Đường loại II vị trí 2 5 x 17 85 Đất ở đô thị 

III Điểm dân cư Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa 

1 21 Đường loại III vị trí 1 6 x 20 120 Đất ở đô thị 

 

 (Có các bản đồ quy hoạch chi tiết kèm theo) 

4. Nguyên tắc bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất và giao đất có thu 

tiền sử dụng đất 
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- Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở tại vị trí 1 sẽ được bố trí tái định cư, 

bồi thường bằng đất ở vị trí 1; Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở vị trí 2 sẽ được 

bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất ở vị trí 2. 

- Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, 

người có đất thu hồi là người có công với cách mạng trên cơ sở rà soát quỹ đất tái 

định cư hiện có (có khả năng đáp ứng về quỹ đất) và xét đơn xin giao đất tái định 

cư của các hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được tái định cư theo quy định của 

pháp luật. 

- Trường hợp có nhiều hộ gia đình, cá nhân sớm bàn giao mặt bằng cùng một 

thời điểm và cùng nộp đơn xin giao đất vào 1 lô đất mà các hộ không tự thỏa thuận 

được việc nhận lô đất tái định cư thì phải bốc thăm để chọn hộ gia đình, cá nhân 

được nhận lô đất đó. 

5. Dự kiến bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất, giao đất có thu tiền sử 

dụng đất 

Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở: 14 hộ, với 15 lô 

đất, trong đó:  

- Hộ chính chủ sử dụng đất (hộ gốc) phải di chuyển chỗ ở là: 09 hộ. 

- Hộ đủ điều kiện tách hộ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ là: 01 hộ; 

- Hộ bị thu hồi đất ở được bồi thường bằng đất ở là: 02 hộ; 

- Hộ không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, nhưng không còn chỗ ở nào 

khác thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ là: 03 hộ. 

6. Việc bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất và giao đất có thu tiền sử 

dụng đất 

6.1. Giao đất tái định cư 

- Đối tượng 1: Hộ chính chủ sử dụng đất phải di chuyển chỗ ở (hộ gốc) là 09 hộ 

(gồm các hộ gia đình, cá nhân: Vũ Thị Nga, Nông Ngọc Khánh, Nguyễn Bích Thủy, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Việt, Lý Ngọc Sòi, Trần Thị Thu, Vũ Đình 

Minh, Trần Thị Hằng), được giao các lô đất có diện tích từ 95,0 m2 đến 123,5 m2. 

- Đối tượng 2: Hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung 

sống trên một thửa đất ở bị thu hồi mà có đủ điều kiện để tách thành hộ riêng theo 

quy định: 01 hộ (Nguyễn Thị Việt) được giao lô có diện tích từ 95,0 m2. 

6.2. Bồi thường bằng đất 

Hộ bị thu hồi đất ở được bồi thường bằng đất ở là: 02 hộ (gồm các hộ gia 

đình, cá nhân: Lê Vĩnh Hưng, Bùi Xuân Quang) được giao các lô đất có diện tích từ 

95,0 m2 đến 123,5 m2. 

6.3. Giao đất có thu tiền sử dụng đất 

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với 

nhà ở, thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở, nhưng không đủ điều kiện được bồi 

thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã nơi có đất ở thu hồi 
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được giao 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất theo quy hoạch: 03 hộ (gồm các hộ gia 

đình, cá nhân: Lý Thị Ngọc, Vũ Thị Sơn, Ma Thị Nhật) được giao các lô có diện 

tích từ 85,0 m2 đến 95,0 m2.  

7. Giá đất tính tiền sử dụng đất 

7.1. Giá đất ở để tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 18 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh; 

Khoản 4 Điều 6 và Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 47 của Chính phủ, được xác định 

bằng giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (giá đất trong bảng giá 

đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hàng năm). 
Giá đất ở tại các điểm dân cư tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc như sau: 

7.1.1. Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình 
Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện 

- Các lô đất thuộc đường loại III vị trí 1: Giá đất ở đô thị theo Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh là: 1.200.000 đồng/m2; hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2021 theo Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 

26/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là: 1,0 lần. 

Giá đất ở đường loại III vị trí 1 để thu tiền sử dụng đất là: 1.200.000 đồng/m2 

x 1,0 lần = 1.200.000 đồng/m2. 

- Các lô đất thuộc đường loại III vị trí 2: Giá đất ở đô thị theo Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh là: 700.000 đồng/m2; hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2021 theo Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là: 1,0 lần. 

Giá đất ở đường loại 3 vị trí 2 để thu tiền sử dụng đất là: 700.000 đồng/m2 x 

1,0 lần = 700.000 đồng/m2. 

7.1.2. Điểm dân cư Đồng Luộc, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa  

Các lô đất thuộc đường loại II vị trí 2: Giá đất ở đô thị theo Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh là: 1.000.000 đồng/m2; hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2021 theo Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 

26/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là: 1,0 lần. 

Giá đất ở đường loại II vị trí 2 để thu tiền sử dụng đất là: 1.000.000 đồng/m2 

x 1,0 lần = 1.000.000 đồng/m2. 

7.1.3. Điểm dân cư Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa 

Lô đất số 21 thuộc đường loại III vị trí 1: Giá đất ở đô thị theo Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh là: 1.200.000 đồng/m2; hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2021 theo Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 

26/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang là: 1,2 lần. 

Giá đất ở đường loại 3 vị trí 1 để thu tiền sử dụng đất là: 1.200.000 đồng/m2 

x 1,2 lần = 1.440.000 đồng/m2. 

7.2. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư, mà tiền bồi 

thường, hỗ trợ về đất không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà 

nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu. 
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc  

- Thông báo cho người có đất ở bị thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển 

chỗ ở và niêm yết công khai phương án bố trí tái định cư trong thời gian 15 ngày 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn, tại địa điểm Nhà văn hóa tổ nhân dân nơi có đất 

thu hồi và tại nơi tái định cư. 

- Tiếp nhận đơn đăng ký giao đất tái định cư của các hộ gia đình, cá nhân. 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan của các khu quy hoạch để chuẩn bị cho 

việc giao đất, đồng thời phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng 

Kinh tế Hạ tầng, Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc thực hiện giao đất thực địa 

cho các hộ gia đình, cá nhân. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Có trách nhiệm hướng dẫn người được giao đất lập hồ sơ xin cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính; đồng thời phối 

hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn 

Vĩnh Lộc giao đất tại thực địa cho các hộ gia đình. 

4. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

Có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ để phòng Tài nguyên và Môi trường trình 

UBND huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật bổ sung việc cấp 

giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 

5. Chi cục thuế khu vực Chiêm Hóa – Hàm Yên 

Hướng dẫn người được giao đất kê khai nộp lệ phí trước bạ đất, tiền sử dụng 

đất và ra thông báo nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho người được giao đất 

sau khi có Quyết định giao đất của Uỷ ban nhân dân huyện.  

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Xác định cụ thể ranh giới các lô đất theo quy hoạch, phối hợp với phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ủy ban nhân dân thị trấn 

Vĩnh Lộc giao đất thực địa cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định./. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND huyện xem xét phê duyệt./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện (Để trình); 

- Lưu TNMT.  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Mạnh Hùng 
 



UY BAN NHAN DAN
HUY~NCHIEM HOA

saAjA /QD-UBND

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~p- T,! do - H~nhphuc

Chiem Hoa, ngay ~1-thang 6 nam 2021,

QVVETDJNH
V~vi~ctim hBi aM xay dyng dIng trinh San v~n dQng trung tam

huy~nChiem H6a, nnh Tuyen Quang

vV' BAN NHAN DAN HVVtN CHIEM HOA

Can cli'Lurjt T6 chuc chfnh quyin aiaphuvng nam 2015;

Can cu Lurjt SII'Ga6i, b6 sung mi?ts6 aidu clla Lurjt T6 ch{rcChfnh phu va Lurjt T6
ChlfCchfnh quydn aiaphuvng nam 2019;

Can Clf Lurjt Ddt aai nam 2013;

Can cli' Nghi ainh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chfnh phu quy
ainh chi tiit thi hanh mi?ts6 miu cua Lurjt Ddt aai;

Can CII'Thong tlr s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 clia Bi? Tai nguyen
va Moi trll'Ongquy ainh vd 1115sa giao adt, cho thue adt, chuyin mw afch sU'd!jng
adt, thu h6i adt;

Can cli' Quyit ainh s6 OS/2015/QD-UBND ngay 16/4/2015 cua UBND tinh
ban hanh quy ainh vi trinh t(l', thu t(/Cth(I'Chi?n b6i thll'{yng,h6 tr(Yva tai ainh CII'
khi Nha I7lI'O'Cthu h6i adt vi m!jc afch qu6c phong, an ninh; phcit triin kinh ti - xii
hi?ivi /(1i fch qu6c gia, cong ci?ng tren aia ban tinh Tuyen Quang;

Can Clf Quyit ainh s6 813/QD-UBND ngay 29/3/2016 cua Chu tich UBND huy?n
Chiem Hoa vd vi?c phe duy?t Chll tnrang aau til'X0' d(mg cong trinh Cai t(IOsan vrjn
di?ngtrung tam (giai aO(In11), huy?n Chiem Hoa, tinh Tuyen Quang;

Can Clf Nghi Quyit s6 29/NQ-HDND ngay 13/7/20/6 cua Hi?ia6ng nhan dan
tinh Tuyen Quang vd danh m!jc cong trinh, d(1'an phai thu h6i adt theo quy dinh t(Ii
khoan 3 Diiu 62 va danh m(/c cong trinh, d(1'an co sli' d!jng adt tr6ng /ua, ddt rirng
phong hi?, ddt rz'mg ai;icd!jng theo quy ainh t(Ii khoan 1 Didu 58 cua Lurjt Ddt dai
trang nam 2016 tren aia ban tinh Tuyen Quang;

Can cli' Quyit ainh s6 238/QD-UBND ngay 26/7/2016 clia UBND tinh Tuyen
Quang vd vi?cpM duy?t b6 sung M hO(IchSirdung adt nam 2016 cac huy?n, thanhpM;

Can CII'Van ban s6 1116/UBND-XD ngay 29/9/2016 cua UBND huy?n Chiem
Hoa vd vi?c b6 sung chli trzwng aau tlr xay d!j'l1gcong trinh Cai t(IOsan vrjn di?ng
trung tam (giai aO(In1I);

Can Cli'Quyit ainh s6 334/QD-UBND ngay /8/10/2016 cua UBND huy?n
Chiem Hoa vd vi?c phe duy?t quy hO(Ichchi tiit xay d!j'l1gSan vrjn ai?ng trung tam
huy?n Chiem Hoa, tinh Tuyen Quang;
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Xii aJ nghi cua Trung tam phQt triin quy tJcfttgi Ta trinh s6 25/TTr-PTQD
ngay 12/5/2021 va Ta trinh s6 37/TTr-TNMT ngay 31/5/2021 cua Phong Tai
nguyen va Moi trlrang vJ vifjc aJ nghi thu h6i tJcftai xay dlplg cong trinh San Vijn
a9ng trung tam huyfjn Chiem Hoa, tinh Tuyen Quang.

QUYETDJNH:

Di~u 1. Thu h6i di~n tich 1.543,5 m2 d~t cua 13 hQgia dinh, ca nhan dang su
dt,mgt?i thi tr~n Vrnh LQc, huy~n Chiem Hoa, tinh Tuyen Quang, C\lth6:

* Phan theo nhom d~t:

- Nhom d~t nang nghi~p: 342,1 m2•

+ f)~t tr6ng cay lau nam (CLN): 342, 1m2.

- Nhom d~t phi nang nghi~p: 1.201,4 m2•

+ f)~t co s6 s<'mxu~t phi nang nghi~p (SKC): 35,0 m2•

+ f)~t 6 t?i da thi (ODT): 1.166,4 m2•

Ranh giai thu h6i d~t dugc xae dinh b6i cac duang liSn net d?m khep kin (co
di~n tich, s6 thua d~t, lo?i d~t) dugc th6 hi~n tren ban trich do dia chinh d6 thu h6i
d~t xay dvng cang trinh San v?n dQng trung tam huy~n Chiem Hoa, h~ t9a dQVN-
2000, khu vvc t6 vrnh Lim, thi tr~n Vrnh LQc, huy~n Chiem Hoa, tinh Tuyen
Quang, ty I~ 1/500 dii dugc S6 Hi nguyen va Mai truang phe duy~t.

(Co danh sach chu SIC d!mg tJcitva blm a6 thu h6i tJcftkern thea)

- Ly do thu h6i dk Xay dVng cang trinh San v?n dQng trung tam huy~n
Chiem Hoa, tinh Tuyen Quang.

Di~u 2. T6 chuc thvc hi~n

1. Uy ban nhan dan thi tr~n Vrnh LQc

- Co trach nhi~m gui Quy~t dinh nay cho cac hQ gia dinh co ten trong danh
sach thu h6i d~t kern theo; truang hgp khang nh?n quy~t dinh nay ho~c v~ng m~t thi
phai I?p bien ban; niem y~t cang khai Quy~t dinh nay t?i trv sa Uy ban nhan dan thi
tr~n va noi sinh ho?t cQng d6ng khu dan cu noi co d~t thu h6i.

- Chu tri, ph6i hgp vai cac co quan, don vi co lien quan tuyen truySn, v?n
dQng nguai bi thu h6i d~t ch~p hanh chinh sach b6i thuang, h6 trg va tai dinh cu va
quy~t dinh thu h6i d~t cua nhii nuac.

- Chu tri, ph6i hgp vai Trung tam Phat tri6n quy d~t thu h6i gi~y chung nh?n
quy~n su dl,mg d~t va chuy6n h6 so cho Chi nhanh Van phong dang ky d~t dai
huy~n Chiem Hoa d6 thvc hi~n chinh Iy theo quy dinh.

- Ph6i hgp vai cac co quan co lien quan thvc hi~n dung cac quy dinh trong
trinh tv thu t\lCb6i thuang, h6 trg.
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2. Trung tam Phfit triSn guy d~t

Ph6i hqp vai Chu d~u tu xay dvng cong trinh (Ban gmm Iy dlJ an d~u tu xay
dlJOghuy~nChiem Hoa) thanh toan dill diSm kinh phi b6i thuOng, h6 trq cho cae t6
chuc, hi) gia dinh, ca nhan duqc b6i thuOng thi~t h~i trong ph~m vi giai phong m~t
b~ng dung thai gian guy dinh.

3. Chu d~u tu xay dlJOgcong trinh (Ban guan Iy dlJ an d~u tu xay dlJOghuy~n
Chiem Hoa)

B6 tri d~y du ngu6n kinh ph~b6i thuang, h6 trq cho cac t6 chuc, hQgia dinh
co tai san tren d~t bi thu h6i theo dung guy djnh cua nha nuac.

4. Chi nhanh Van phong dang ky d~t dai

Ph6i hqp vai Trung tam Phat triSn guy d~t, UBND thj tr~n Vlnh LQc t6 chuc
thu h6i va chinh ly gi~y chung nh?n guySn Slr dVng d~t cua cac hi) gia dinh, ca
nhan theo guy djnh.

Di~u 3. Quy~t djnh nay co hi~u IlJc thi hanh kS tu ngay kyo

Chanh Van ph?ng HDND va UBND huy~n, Truan~ phong Hi n~uyen va
Moi truang, Giam doc Chi nhann Van phong dang ky dat dai, Giam doc Trung
tam Phat triSn guy d~t, Giam d6c Ban guan Iy dlJ an d~u tu xay dlJng huy~n
Chiem Hoa; Chu tich UBND thi tr~n Vlnh LQc, Thu truang cac don vj lien guan
va cac t6 chuc, hQ gia dinh dang Slr dVng d~t co ten t~i DiSu I chju trach nhi~m
thi hanh QuySt djnh nay.l.JV

Nrri 1I!J!II1.~
- Chi, tjch VBND huy~n;
. Pho CT UBND hlly~n ph\1 trach KT;
- Nhu Di~lI 3 (Th\rc hi~n);
- Chanh VP HDND & UBND hlly~n;
- CVKT;
. Lin!: VT. TNMT.



Dan vi linh: m2.

DANH sAcH THU HOI BAT

S&til" S&
Nhom d5t nong nghi~p Nhom d5t phi nong nghi~p

Chu quan Iy, sU'd\lng Bia chi
T6ng di~n < ,

d5t co' so' siinS&TT thu'a d5t (1l1 han thila Bat trong
D5t 0-dii thi Ghi chud5t

dan ph&) d6 d:1t tich T6ng cay lau nam T6no xu:1t phi NN
'" (00'1')(CLN) (SKC)

T6ng di~n tich 1.543,5 342,1 342,1 1.201,4 1.166,4 35,0

1 Vii Thi Nga Vinh Lim 1 1 78,9 78,9 78,9

2 Nang NgQc Khanh Vinh Lim 1 2 97,9 97,9 97,9
,

Nguy~n Blch ThllY Vinh Lim I 3 99,8 99,8 99.8J

Vinh Lim 1 4 161,4 41,4 41,4 120,0 120,0
4 Nguy~n Thi Brch Tlniy ................................. .................. ................... ............................. ................................ .................................... ................................. ..................................... ...................................... .......................................

Vinh Lim I 5 35,0 35,0 35,0

5 Nguy~n Thi Vi~t Vinh Lim 1 6 172,5 52,5 52,5 120,0 120,0

6 Le Vinh Hung Vinh Lim 1 7 108,4 108,4 108,4

7 Ly NgQc Soi Vinh Lim I 8 101,2 101,2 101,2

8 Tran Thi Thu Vinh Lim 1 9 180,3 70,2 70,2 110,1 110,1

9 1.y Thi NgQc Vinh Lim 1 10 104,4 104,4 104,4

1



Nh6m <tfitnong nghi~p Nh6m <tfitphi nong nghi~p
Chii (lu,1n Iy, sii'dl}ng aia chi S6 tir S6

Tilng di~n afit
,

ilfit co' so' siinS6TT
ilfit thii'a ilfit (til ban thii'a trong I),h 0' <tothi Ghi ehu< <tll <t5t tieh Tilng e,ly Hiu nam Tilng xufit phi NNdan pho)

(ODT)(CLN) (SKC)
Vinh Lim I I 1 120,0 120,0 120,0................................. .................. .................. , ............................. ................................ .................................... ................................. ..................................... ...................................... .......................................10 Bui Xuiin Quang

Ngoili QH gla
Vinh Lim I 20 51,0 5 1,0 51 dinh d~ nghi

tim h6i
I I va Dinh Minh Vinh Lim I 12 90,1 90, I 90,1

Vinh Lim 1 13 54,5 54,5 54,5................................. .................. ................... ............................. ................................ .................................... ................................. ..................................... ...................................... .......................................
Vinh Lim I 14 I 1,9 I 1,9 11,912 Trfrn Thi H~ng ................................. .................. ................... ............................. ................................ .................................... ................................. ..................................... ...................................... .......................................
Vinh Lim I 21 6,0 6,0 6,0 Ngoili QH gla................................. .................. ........ -.......... ............................. ................................ .................................... ................................. ..................................... ...................................... dinh d~ ngh!Vinh Lim I 22 59,9 12,3 12,3 47,6 47,6 tim h6i

13 Ma Thj Nh~t Vinh Lim I 15 10,3 10,3 10,3
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UY BAN NHAN DAN
HUYJi:NCHIEM HOA

S6:~QD-UBND

C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHIA VIJi:TNAM
DQc I~p- T\}' do - "limh phuc

Chiem Hoa, ngay P1-thang 6 nam 2021

QUYETD!NH
v~vi~c phe duy~t phlfo'ng an b6i thll'(tng, hB trQ'va tai djnh cu' d~ giiii

phong m~t b5ng xay d\}'ng cong trinh San v~ndQng trung tam
huy~nChiem Hoa, tluh Tuyen Quang

UY BAN NHAN DAN HUYl):N CHIEM HOA

Can ~ll' Lpgt Tb ChlCCc~inh quydn dia phlfOng nam lOIS; Lugt SII'Qdrji, bb
sung m(Jt so c1ieucua Lugt To chuc Chinh phil va Lugt To chu'c chinh quyen dia
phll'ong nam 2019;

Can CII'Lugt Ddt dai nam 2013;

Can CII'Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu quy
dinh chi tidt thi hanh m(Jts6 didu cua Lugt Ddt dai;

Can cli' Nghi dinh s6 47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 czla Chinh phu quy
dinh vd b6i thll'img, h6 tr(y, tai dinh Cll'khi nha nll'o'cthu h6i ddt;

Can CII'Thong til' s6, 37(20/ 41TT-BTNAfT ngay 30/6/2014 cua B(J Tai nguyen ,va
Moi t/"ll'imgquy dinh chi tiet ve hOithmYng,ho t!'(Y,tai dinh Cll' khi nha I7lI'O'Cthu hoi dat;

_ Can CII'Thong tll's6 74/20151TT-BTC nfiay 15/5/2015 clla.B(J Tai chinh hll'anft
dan vi?c Igp d(1'toan, Sll' d(lI1gva thanh quyet toan kinh phi to Chll'Cth(l'c hi?n boi
tlm/mg, h6 t!'(Y,tai dinh Cll'khi Nha nll'ac thu h6i ddt;

Can CII'Quyit dinh s6 21/201l/QD-UBND ngay 24/10/2011 cua UBND tinh
Tuyen Quang Quy dinh mli'c trich kinh phi, n(Ji dung va mu'c chi kinh phi tb Chll'C
tlwc hi?n b6i thll'img, h6 tr(Yvel tai dinh cu' khi Nha I7ll'acthu h6i ddt dd sir dung vao
muc dich qu6c phong, an ninh, 19'iich qu6c gia, l(Yi ich cong c(Jng, muc dich phat
trie~lkinh td tren dia ban tinh Tuyen Quang;

Can cli'Quydt dinh s6 813/QD-UBND ngay 29/3/2016 cua Chli tich UBND huy?n
Chiem Hoa vd vi?c phe duy?t Chli trll'O'I1gddu tu'xay ci(l'I1gcong trinh Cai tqo san vqn
d(Jngtrung tam (giai doqnl1), huy?n Chiem Hoa, tinh Tuyen Quang;

Can Cli'Nghi Quydt sb 29/NQ-HDND ngay 13/7/2016 cua H(Ji d6ng nhdn dan
tinh Tuyen Quang vd danh muc cong trinh, d(1'an phai thu h6i rJcitthea quy dinh tqi
khoan 3 Didu 62 va danh m(ICcong trinh, d(1'an co Sll'dung ddt tr6ng lua, ddt rung
phong h(J, ddt /"lIngd(Jc d(lI1gthea quy dinh tqi khoan 1 Didu 58 cua Lugt Ddt dai
trong nam 2016 tren dia ban tinh Tuyen Quang;

Gin CII'Quydt dinh s6 06/2015/QD-UBND ngay 16/4/2015 cua UBND tinh
Ban hanh Quy dinh vd b6i thl/'{yng,h6 trr;, tai dinh Cll'thu(Jc thdm quydn cua Uy ban
nh6n dan tinh khi Nha I7ll'acthu h6i ddt vi muc dich qu6c phong, an ninh; phcit tridn
kinh tei- xii h(Jivi l(Yiich qu6c gia, cong c(Jngtren dia ban tinh Tuyen Quang;
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Gin cu. Quydt ainh se5 OS/2017/QD-UBND ngay 25/4/2017 cua UBND tinh
ban hanh aan gia b6i thuong thi?t hgi v~ tai sim (wjt kiin truc, cay tr6ng, wjt
nuoi) gan li~n wyi deft bi thu h6i khi Nha nucYc thu h6i adt ad su dl,mg vao ml,lC
aich que5cphong, an ninh, l(Ji ich que5cgia, l(Ji ich cong c(jng, ml,lCaich phat
triin kinh td thea quy ainh cua phap lugt tren aia ban tinh Tuyen Quang;

Gin cu' Quydt ainh se5 238/QD-UBND ngay 26/7/2016 cua UBND tinh Tuyen
Quang v~vi?cphe duy?t be5sung kd hogch su dl,lngadt nam 2016 cac huy?n, thanh phd;

Can cu' Van ban se5 1116/UBND-XD ngay 29/9/2016 cua UBND huy?n Chiem
Hoa v~ vi?c be5sung chu tncang a6u tu xay d1p1gcong trinh Cai tgo san vgn a(jng
trung tam (giai aogn 11);

Can Cll'Quydt ainh se5 334/QD-UBND ngay 18/10/2016 cua UBND huy?n
Chiem Hoa v~vi?c phe duy?t quy hogch chi tidt xay dl,lng San vgn a(jng trung tam
huy?n Chiem Hoa, tinh Tuyen Quang;

Can Cll' Quydt ainh se5 432/QD-UBND ngay 01/11/2020 cua UBND tinh
Tuyen Quang v~ vi?c phe duy?t gia adt va h? se5 ai~u chinh gia adt lam can cu tinh
ti~n b6i thu'ong giai phong mgt brmg m(jt se5 cong trinh tren aia ban huy?n Chiem
Hoa, tinh Tuyen Quang.

Can cu' cac Bien ban kiim ke, kdt qua h9P xet ngay 23/3/2021 cua H(ji a6ng
b6i thll'Ong,h6 tr9; tai ainh cu cong, trinh;

Can Clf Van ban se5 1618/STNMT-CCDD ngay 29/12/2019 cua So Tai nguyen
va Moi truong v~ vi?c baa cao, a~ xudt giai quydt vUcYngmac trong cong tac b6i
thuong, h6 tr(Jm(jt se5 cong trinh tren aia ban huy?n Chiem Hoa;

Gin Cll'Van ban se5 49/UBND-TNMT ngay 08/01/2020 cua UBND tinh tuyen
Quang v~ vi?c giai phong mgt brmg m(jt se5 cong trinh, d{1'an tren aia ban huy?n
Chiem Hoa.

Xh To trinh se5 36/TTr-TNMT ngay 31/5/2021 clla Phong Tai nguyen va Moi
truong v~ vi?c a~ nghi pM duy?t phuang an b6i thu'ong, h6 tr(J va tai ainh cu ai
giai phong mgt bang xay d{mg cong trinh San vgn a(jng trung tam huy?n Chiem
Hoa, tinh Tuyen Quang.

QUVETD!NH:

Di~u 1. Phe duy~t phuong an b6i thucmg, h6 trq va tai dinh cu khi nha nuac
thu h6i d~t d~ giai phong mi[ttb~ng xay dVng cong trinh San v?n dQng trung tam
huy~n Chiem Hoa, tinh Tuyen Quang.

1. Ten cong trinh: San v?n dQngtrung tiim huy~nChiem Hoa, tlnh Tuyen Quang.

2. Dja di~m xay dl}'ng cong trinh: Thj tr~n VTnh LQc, huy~n Chiem Hoa,
tinh Tuyen Quang.

3. Chii diiu tu': Ban Quan ly dv an diiu tu xay dVng huy~n Chiem Hoa.
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4. Ngu5n vBn: V6n ngan sach Nha nuac va cac ngu6n v6n hqp phap kh:ic.

5. Tang kinh phi phe duy~t: 5.040.508.900 dang.

Bling ehii: Nam tY kh6ng tram b6n muai tri?u nam tram linh tam nghin
chin tram iJ6ng.

Baa g6m:

Kinh phi bai thU'img, h6 trQ': 4.934.174.100 dang.

+ B6i thuang, h6 trq vS dk 1.824.836.000 d6ng.

+ B6i thucrng hoa mau, V?t nuai: 27.837.500 d6ng.

+ B6i thuimg V?t ki~n truc: 2.456.612.600 d6ng.

+ H6 trq chuy~n d6i nghS nghi~p: 47.088.000 d6ng.

+ H6 trq 6n dinh dai s6ng: 307.800.000 d6ng.

+ H6 trq khac: 240.000.000 d6ng.

Chi phi ta chu'c bai thU'irng GPMB, quy~t toan: 98.555.000 dang.

+ Chi phi phvc vv b6i thuang, GPMB: 81.599.000 d6ng.

+ Chi phi dV phong phat sinh: 2.141.000 d6ng.

+ Chi phi th~m djnh + xac dinh gia d~t cv th~: 14.315.000 d6ng.

+ Chi phi guy~t toan: 500.000 d6ng.

(Co bidu t6ng h9P kem theo).

6. DO'n vi thl,rc hi~n chi tra: Ban Quan Iy dv an d~u tu xay dVng huy~n
Chiem Hoa.

7. DBi tU'Q'ngnh~n kinh phi b5i thU'img, h6 trQ': 14 hQgia dinh, ca nhan.

8. Vi~c bB tri tai dinh cu-: Co b6 tri d~t a tai dinh cu.

Di&u 2. Giao trach nhi~m

I. Trung tam Phat tri~n guy d~t huy~n chu tri, ph6i hqp vai UBND thi tdn
VTnhLQc sao gui guy~t dinh tai cac hQgia dinh duqc b6i thuang, h6 trq t?i DiSu 1
Quy~t djnh nay; ki~m tra, ra soat cv th~ tmac khi thvc hi~n b6i thuang thea dung guy
dinh cua Nha nuac.

2. Thanh toan va guy~t toan b6i thuang: Chu d~u tu xay dvng cang trinh co
trach nhi~m thanh toan kinh phi b6i thuang, h6 trq cac t6 chuc, hQ gia dinh, ca nhan
thea dung t6ng kinh phi dii duqc phe duy~t t?i khoan 5, DiSu 1 Quy~t djnh nay va
thea bi~u t6ng hqp kinh phi b6i thuang, h6 trq dinh kern. L?p h6 sa guy~t toan kinh
phi b6i thuang h6 trq thea dung guy djnh hi~n hanh cua Nha nuac.
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Di~u 3. QuySt djnh nay co hi~u h,rcthi hanh kS tir ngay kyo

Chanh Van phong HDND va UBND huy~n, TruOng cac phong: Hi nguyen
va Moi truOng, Hi chinh - KS hO\lch,Kinh tS va H\l t~ng, Nong nghi~p va Phiit triSn
nong thon; Giam d6c Trung tam Phat triSn quy d5.t, Giam d6c Ban Quan 1y dt,r an
d~u tu xay dt,rng huy~n Chiem Hoa; Chli tjch UBND thj tr5.n Vinh L9c, Chli tjch
H9i d6ng B6i thucmg, htl trg va tai dinh cu; Thli truang cac ClJ quan, dan vj lien
quan va t6 chuc, h9 gia dinh, ca nhan dugc b6i thuOng, htl trg t\li DiSu 1 chiu trach
nhi~m thi hanh QuySt djnh nay.!.

No'i I/"(il/~
- Chil tjch UBND huy~n;
- Pho CT UBND hlly~n ph\! tnkh KT;
- Nlur Di8113 (Th\rc hi~n);
- Pho chanh VPTH;
- CVKT;
- Llru: VT, TNMT.

Vii Dinh Tan



D't"hD'on V{ 111 011g.

Trong do

T6ng s6 ti~nb6i Kinh phi hili thu'irng, hil tn)' Kinh phi tiiSTT "Q ten chii sif dyng <151
IInrong, hii IrQ' 1/1\ IrQ' chuy~n <liii chfrc Ih,!c hi~n8Bi thu.irng, hfi Rbi IInro'ng v~1 Rbi Ihlfirng hoa

ngh~ nghj~p cho Hi) IrQ' iin <I!nh
Hi) IrQ' khac bbi IInrimg1 ,

cllftt, ki~ntrue <101s6ngIrQ' vc <lal man
h{iTTSXNN GPMB

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T6ng c{lng 5.040.508.900 1.854.836.000 2.456.612.600 27.837.500 47.088.000 307.800.000 240.000.000 98.555.000

A B6i IhU'irng, hil Ir~r 4.934.174.100 1.854.836.000 2.456.612.600 27.837.500 47.088.000 307.800.000 240.000.000

1 Vii Th, Nga 354.754.600 157.800.000 179.810.100 144.500 17.000.000

2 Nang Ng9c Khanh 482.656.600 195.800.000 269.696.900 159.700 17.000.000

3 Nguy~n Bich ThilY 623.450.600 199.600.000 406.850.600 17.000.000

4 Nglly~n Th, Bich Thily 715.426.700 31 1.490.400 306.230.100 454.200 7.452.000 64.800.000 25.000.000

5 NguY~11Thi Vi~t 694.562.400 241.890.000 266.879.500 1.542.900 9.450.000 145.800.000 29.000.000

6 U' Vinh Hlfng 168.287.200 108.400.000 54.411.800 475.400 5.000.000

7 Ly Ng9c So; 485.352.100 10 J .200.000 364.291.400 2.860.700 17.000.000

8 Trdn Th! Thu 241.639.900 112.121.760 109.508.800 3.009.300 17.000.000



Trong <16

IIQ len eh" sif dQng ,1iil Tang sf, ti~nh(1i Kinh' phi hA, IhU'l'rng, h& IrQ' Kinh phi 1&STT
thlfimg, h6 trQ" ::t ~". ehue Ih\fe hi~nniH tlllfirIlg, hl. nili Ihui)'ng \'~I nili lhuimg hn. Ho IrQ'ehnyen doi

Ill. trQ" 6n dinh h"'i Ihui)'ngtn}' \'~ (1~t chfit, ki~n true m:.iu ngh~ nghi~p ehn
di)'i s&ng H6 IrQ'khae

GI'Mnh(\ TTSXNN

9 Ly Thi NgQc 159.640.000 3.758.400 63.848.600 4.641.000 18.792.000 48.600.000 20.000.000

10 Bui XU3n Quang 235.120.900 121.836.000 104.104.900 9.180.000

II Vli Dinh Minh 341.35 I.900 180.200.000 141.689.300 2.462.600 17.000.000

12 Tran Thi H5ng 267.071.200 120.442.800 65.024.000 7.790.400 2.214.000 48.600.000 23.000.000

13 Vli Thi San I 14.596.700 97.596.700 17.000.000

14 Ma Thi Nh*t 50.263.300 296.640 26.669.900 4.296.800 19.000.000

B T6 chu'c IhlJ'c hi~n hAi
98.555.000 98.555.000tlm!rng GPMB, qny~1 Imin

J) Chi phi <10 ,1'.lc han d,1 tim
7.779.800hAi dftl
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