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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt 
bằng Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn VietGap 

xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29/11/2013;  

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

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

định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định về bồi 

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

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 16/4/2015 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi 
thường hỗ trợ 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 các Quy định bồi thường, hỗ trợ và 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; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 120/TTr-
TNMT ngày 18/4/2019 về việc đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp 
an toàn đạt tiêu chuẩn VietGap xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 
Quang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải 
phóng mặt bằng Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn 
VietGap xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung 

- Tên công trình: Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu 

chuẩn VietGap xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 



 2 

- Địa điểm xây dựng: Tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

- Chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại 

dịch vụ Huy Tùng. 

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng: Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất huyện Yên Sơn. 

- Nguồn vốn: Vốn tự có và huy động hợp pháp khác của Chủ đầu tư. 

2. Diện tích đất thu hồi, bồi thường và hỗ trợ  

Tổng diện tích đất thu hồi: 34.893 m
2
, trong đó: 

- Diện tích đất đủ điều kiện bồi thường: Không (diện tích đất thu hồi do 

Uỷ ban nhân dân xã Kim Phú, huyện Yên Sơn đang quản lý sử dụng). 

- Diện tích đất không đủ điều kiện bồi thường được hỗ trợ: 34.487,8 m
2
 

đất bằng trồng cây hàng năm khác (đất công ích xã). 

- Diện tích đất không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ: 405,2 m
2
 (đất cơ 

sở văn hóa, đất thủy lợi và đất giao thông do Uỷ ban nhân dân xã Kim Phú 

quản lý). 

3. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Tổng kinh phí duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 

1.574.664.970 đồng (Một tỷ, năm trăm bẩy mươi bốn triệu, sáu trăm sáu 

mươi bốn nghìn, chín trăm bẩy mươi đồng), cụ thể: 

a) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất: 1.529.366.080 đồng. 

- Hỗ trợ về đất: 1.482.975.400 đồng. 

- Bồi thường vật kiến trúc: 101.850 đồng. 

- Bồi thường cây cối, hoa màu: 46.288.830 đồng. 

b) Chi phí tổ chức thực hiện GPMB: 45.298.890 đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn 

- Thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Quản lý kinh phí được hỗ trợ bồi thường đất công ích xã theo đúng quy 

định tại Điều 24 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

và các quy định khác có liên quan. 

2. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên Sơn; Uỷ ban 

nhân dân xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, thực hiện đầy đủ các chức năng, 
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nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật. 

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

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát 

triển mông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân xã Kim Phú, huyện Yên Sơn; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện Yên Sơn; Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, ĐC (Tính 26). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

  

     

 

 
     
 

Nguyễn Đình Quang 

 

Trần Ngọc Thực 
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