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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NA HANG 

 

Số:          /QĐ-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Na Hang, ngày        tháng        năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm 

hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (đợt 4) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NA HANG 

 

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 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 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 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang ban hành bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định phân khu vực, phân loại đường 

phố và phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang 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 UBND 

tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc thẩm 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 gia, công 

cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài 
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sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi đất để sử dụng 

vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích 

phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-CT ngày 06/7/2010 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè 

bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn 

Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 

2018 của tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương 

án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình Kè bảo vệ 

bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

huyện Na Hang;  

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh về việc phê duyệt thiết kế - bản vẽ thi công, tổng dự 

toán công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, 

khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 1093/STNMT-CCĐĐ ngày 27/8/2018 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-DANN ngày 16/7/2019 của Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán công trình kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên 

Quang khu vự thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Tổ thẩm định huyện Na Hang tại Tờ trình số 08/TTr-

TTĐ ngày 22/11/2019 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Kè bảo vệ 

bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (đợt 4), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 

đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu 

nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang (đợt 4), cụ thể như sau: 
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1. Tên công trình: Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên 

Quang khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Địa điểm thực hiện: Tổ dân phố 3, 4 và Tổ dân phố 9, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang. 

3. Chủ đầu tư xây dựng công trình: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các 

công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Tổng kinh phí dự toán được duyệt: 2.575.155.538 đồng (Hai tỷ, năm 

trăm bảy mươi năm triệu, một trăm năm mươi năm nghìn, năm trăm ba mươi 

tám đồng), trong đó: 

a) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ là: 2.524.662.071 đồng, gồm: 

- Về đất: 1.102.851.510 đồng, cụ thể: 

+ Số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính: 137.200.000 đồng; 

+ Số tiền thực nhận: 965.651.510 đồng; 

- Bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc: 963.146.401 đồng; 

- Về cây cối hoa màu, vật nuôi: 51.301.660 đồng; 

- Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 372.362.500 đồng. 

- Thưởng di chuyển đúng tiến độ: 35.000.000 đồng; 

b) Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng là: 

50.493.467 đồng. 

- Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB: 46.706.467 đồng. 

- Kinh phí thẩm định: 3.787.000 đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

5. Nguồn kinh phí: Từ Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ tại 

Quyết định số 1872/QĐ-TTg và Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách 

Trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách được 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 

2018 tại Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/02/2019.
 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Na Hang, chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân thị trấn Na Hang có trách nhiệm giao quyết định này tới các hộ gia 

đình, cá nhân được bồi thường hỗ trợ tại Điều 1 quyết định này và kiểm tra, rà 

soát cụ thể trước khi thực hiện bồi thường đảm bảo chính xác, đúng trình tự, thủ 

tục theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
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2. Chủ đầu tư (Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang): 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Na Hang, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang tổ chức tri 

trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân được phê duyệt, báo cáo 

kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý, sử dụng kinh phí được cấp đảm bảo đúng mục đích, đúng 

nguyên tắc quản lý tài chính và thanh quyết toán đầy đủ theo đúng quy định. 

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

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và 

Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Na 

Hang, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Na Hang, Chủ đầu tư (Ban quản lý Dự 

án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ủy ban 

nhân dân thị trấn Na Hang và các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, CV (Vy). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Viết Hiệp 
 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-11-25T15:48:59+0700
	Việt Nam
	Vũ Văn Tuấn<pcvpth2.nh@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-11-26T05:51:51+0700
	Việt Nam
	Tô Viết Hiệp<pctubndkt.nh@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-11-26T09:06:15+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Na Hang<ubndnahang@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-11-26T09:06:22+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Na Hang<ubndnahang@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-11-26T09:06:34+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Na Hang<ubndnahang@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-11-26T09:06:42+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Na Hang<ubndnahang@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




