
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH LONG AN Dc 1p — Ty do — Hnh phüc 

S& 09 /2018/QD-UBND Long An, ngày 20 tháng 3 nám 2018 

QUYET DjIH 
V vic ban hành Quy d!nh  v bi thirô'ng, h trçr và tái d!nh  cir 

khi Nhà n,r&c thu hi ttt trên dla  bàn tinh Long An 

UY BAN NHAN DAN T!NH LONG AN 
Can c&Luçt TJ chzc chInh quyn djaphwo"ngngày 19/6/2015, 
Can ci Luát Dát dal ngày 29/11/2013; 
Can thLuat ban hành van ban quyphgmpháp luat  ngày 22/6/2015, 
Càn cz Nghj djnh so 43/2014/ND-CF ngây 15/5/2014 cüa C'hInh pith quy 

dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cl9la Luát Dat dai; 
Can ci Nghj djnh s6 44/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cüa Chinh phz quy 

djnh ye giá dat; 

Can ci Nghj djnh s 47/2OJ4iND-CP ngày 15/5/2014 cüa C7iinh phü quy 
djnh ye bOi thwông, ho zrç và tái djnh cw khi N/ia nwO'c thu Mi dat; 

Cánci Nghj djnh so1  34/2016/ND-CF ngày 14/5/2016 cüa ChInh pith quy 
djnh chi tiêt m5t so diêu và bin pháp thi hành Lu4t ban hành van ban quy phgm 
pháp lut; 

Cáncj Nghf djnh so1 01/2017/ND-CF ngày 06/01/2017 cza ChInh phz 
sz'ra dOi, bô sung môt so nghj djnh quy djnh chi tiêt thi han/i Luát Dat dcii; 

Can ci Thông tu so 3 7/2014/TT-BTNMT này30/6/2014 cia Bô trwàng 
B3 Tài nguyen và MOitrwông quy djnh c/il tiêt ye bôi thw&ng, ho irçr, tái din/i 
cw khi Nhà nw&c thu hôi dât, 

Can cü' Thông tu sO' 33/2017/TT-BTNMT ngày29/9/2017 cüa Bô Tài 
nguyen và Môi trwông quy dinh chi tiêt Nghj djnh sO 01/2017/ND-CF ngày 
06/01/2017 cia CvhInh  phi tha dOi, bô sung môt sO nghj djnh quy djnh chi tiêt 
thi hành Luat  dat dai và tha doi, bô sung mt sO diêu cza các thông tw hwáng 
dan thi hành Lut dat dai. 

Theo d nghj cüa Giám dóc Sà Tài nguyen và MOi tru'ông tai Ta trInh sO' 
204/TTr-STNMT ngày 13/3/2 018, 

QUYET DNll: 

Diu 1. Ban hành kern theo quyt djnh nay quy djnh v bi thixô'ng, h trçl 
vã tái djnh cu khi Nhà nuóc thu hôi dat trên dja bàn tinh Long An. 

Diu 2. GiaoGiám d6c So Tài nguyen và Môi truOng chii trI, phi hçxp 
vOi các sO ngành, các dja phucrng trin khai, huOng dn, don dOc, kim tra vic 
th%rc hin quyt djnh nay. 



Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngày 02/4/2018 và thay th 
quyét djnhsô 56/20 14/QD-UBND ngày 13/11/2014 cüa UBND tinh ban hành 
quy djnh ye bôi thisng, ho trçi và tái djnh Cu khi Nhà rnthc thu hôi dat trên dja 
bàn tinh Long An. 

Diu 3. Chánh Van phOng UBND tinh; Thu tnthng các s, ngành tinh; 
Chñ tich  UBND các huyn, thj xä va thành phô; Chü tjch IJBND các xa, phuäng, 
thj trâri; các to chüc và h gia dInh, cá nhân Co lien quan thi hành quyêt djnh 
nay./. 

No'i nhân: 
- NEu Diêu 3; 
- Cue KSTTHC-VPCP; 
- Bô Tãi nguyen và Môi tru&ng; 
- B Tài chInh; Bô Xây dirng; 
- Bô K hoach và Dâu tix; 
- Civic KTVBQPPL-Bô Tu pháp; 
- BTV.TU, TT.HDND tinh; 
- Doàn Dai biu Quc hôi tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- UB MTTQ vã các Doàn the tinh; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- Ci;ic Thuê tinh; Cong an tinh; 
- Cong thông tin din tr cüa tinh; 
- Phông NC (TH+KT+VX+NC-TCD); 
- Trung tam Tin hQc; 
- Lint: VT, Quoc. 

TM.UY BAN NUAN DAN 

Trn Vn dn 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TINH LONG AN DC 1p - Tir do - 11inh phüc 

QUY DNH 
V bi thu*ng, h trq và tái dnh cir 

khi Nha nuoc thu hoi dat tren da ban trnh Long An 
(Ban hành kern theo Quyêt d'Inh  so O /2018/QD-UBND 
ngàyJJ tháng 3 nárn 2018 cia UBND tinh Long An) 

Chiro'ng I 
NHU'NG QUY DTNH CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh 

Quy djnh nay quy dnh v bM thLthng, h trq, tái djnh khi Nhà nuc thu 
hôi dat vi mc dIch quôc phOng an ninh; phát triên kinh tê - xã hi vi 1i Ich quôc 
gia, cong cong trên dja bàn tinh Long An. 

Diu 2. Di ttrçrng áp dting 

1. Cc, quan thçrc hin chüc näng quán 1 nhà rnthc v dt dai; t chic lam 
nhim vi bôi thuOng, giài phóng m.t bang. 

2. Ngixi sü ding dt theo quy djnh tai  Diu 5 cüa Lust D.t dai nàm 2013 
khi Nhà nuàc thu hôi dat. 

3. T chirc, cá nhân khác có lien quan dn vic bi thung, h trc, tái djnh 

cu khi Nhà nuOc thu hôi dat. 

Chuong II 
QUY DNH C1J THE VE BOI THUIING, 

HO TR(%, TAI DNH CU' Kill NHA NTJ'OC THU HO! DAT 

Diu 3. BM tbu*ng di vol v nuôi là thüy san ma ti thbi diem Nhà 
rnr&c thu hi dt chtra den thM kS7  thu hoch 

Di vâi 4t nuoi (nuoi trng thüy san) ma ti thai dim thu hi dt chua 
den thii kr thu hoach thI ducic bôi thng thit hai thirc tê do phài thu hoach 
sam. Tnrang hgp có the di chuyn duçic thI ducc bôi thumg chi phi di chuyên 
và thit hti do di chuyên gay ra. To chuxc lam nhim vit bôi thumg, giài phóng 
mt bang khào sat báo cáo Uy ban nhân dan huyn, thj xa, thành phô (sau day 
ghi tat là Uy ban nhân dan cap huyn) dê nghj mirc bôi thxang thit hai (th\rc 
hin dông thii vai thai diem dê ngh giá bôi thuang thit hai  ye dat) g1ri So Tài 
nguyen và Môi trwYng chiX trI phôi hçp Sâ Nong nghip và Phát triên nông thôn 
va cac So, ngành lien quan th chirc thâm djnh, trinh Uy ban nhân dan tinh phê 
duyt áp dtng ci the cho tüng dir an. 



Diu 4. Bi thtrông v dt di vói nhüng ngtrM dang dng quyn sr 
ding dt 

T chic, h gia dInh, cá nhân dang sir dy.ng dt chung có dng quyn sü 
ditng dat ma không có giây t xac djnh din tich dat thuc thâm quyên sr diing 
riêng thi tir thôa thun, phân chia tiên bôi thuông khi Nlhà nithc thu hôi dat, 
trithng hcrp không tr thôa thu.n duçc thI kho'i kin tai  TOa an nhân dan có thâm 
quyên dê dixqc xem xét giãi quyêt theo quy djnh pháp 1ut. 

Tin bi thumg thit hai  khi Nhà nuâc thu hi dAt nu có tranh chap 
duc chuyên vào Kho btc Nhà nuOc và thc hin chi trã theo bàn an hoc quyét 
djnh cüa Tôa an có hiu 1rc pháp 1ut. 

Diêu 5. Bôi thtrông chi phi di chuyn khi Nhà ntthc thu hM dat 

1. Di vOi nhà cüa h gia dInh, cá nhân khi Nhà nuâc thu hi dat 
ma phài tháo do', di chuyên toàn b nhà a thI ngoài tiên bôi thi.thng nhà ô 
con ducic bôi thithng chi phi di chuyên theo các müc nhu sau: 

a) Nba kiên c& ban kiên c: 15.000.000 dng 

b) Nhà tam:  10.00O.000dng 

2. D6i vâi cong trInh, v.t kin trüc, h thng may moe, day chuyên 
san xuât ci:ia hO gia dInh, cá nhân, tâ chirc khi nhà nuac thu hôi dat ma có 
the tháo do' và di chuyên dixçc thi chi thrçic bôi thixang các chi phi tháo do', 
di chuyên, lap dt và thit hai  khi tbáo do', 4n chuyên, lap d.t. 

3. Müc bi thi.thng ti Khoãn 2 Diu nay do t chirc lam nhim vii bôi 
thuang, giài phóng m.t bang xác djnh và trinh Uy ban nhân dan cap có thâm 
quyên phê duyt. Tnthng hcip có khó khàn thI thuê don vj tu van có chirc 
näng dé xac dlnh chi phi nay, sau do to chirc lam nhim v bOi thixo'ng giai 
phóngmt bang nghim thu chirng thu âê xác djnh mirc bOi thithng cii the và 
trInh Uy ban nhân dan cap có thâm quyên phê duyt. Chi phi thuê don vj tu 
van duçc tinh vào kinh phi phic viii cong tác bOi thuang, ho trçl và tái djnh 
Cu. 

Diu 6. Blui thirô'ng chi phi dAu tir vào dAt cOn Iii trong tru*ng hiyp 
không cO ho so', chIrng tu' chfrng minh 

Trumg hccp nguai sir dirng dAt thuOc  quy djnh tai Khoãn 1, Diêu 76 Lut 
Dat dai 11am 2013 ma không có dAy dCi ho so, ch(rng tr chirng minh chi phi dâu 
tu' vào dat cOn lai  thi duqc xem xét bôi thuang chi phi dâu tu' vào dat cOn Iai. 
Hôi dông bôi thucing, ho tro, tai drnh cu cap huyên (viêt tat la Hôi dOng bôi 
thu&ng) tiôn hành kiêm tra xác minh dê xuât mCrc bôi thumg cii the báo cáo Uy 
ban nhân dan cap huyn tO chüc thâm di.nh chuyên den S Tài nguyen và MOi 
trirang xem xét, trmnh Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 

Diêu 7. Mfrc dAt & tái djnh cir cho hO gia dInh cOng chung sting 
trên mOt tbfra dat & bi Nhà ntr&c thu hôi 
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Ho gia dInh dang sü dung mt thira dt a hçip pháp bj thu hi ma 
trong h có nhiêu the h, nhiêu cp vçi chông ciing chung song dü diêu kin 
dê tách thành tIrng h gia dInh riêng theo quy dnh cüa pháp luat  ye cii trü 
ho.c có nhiêu h gia dInh Co chung quyên sir ding mt thtra dat thI Uy ban 
nhân dan cap huyn can cü vào diêu kin thirc té tai  dja phucng quy djnh din 
tich dat, din tIch nhà a dê xem xét bô tn tái dnh cu cho tüng dx an ciii the, dê 
nghj Sâ Tài nguyen và Môi truang to chute thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan 
tinh phé duyt. 

Diu 8. Bôi thtrO'ng v dat khi Nhà niroc thu hi dAt cüa h gia dInb, 
cá nhân dang sfr dting dat phi nông nghip không phãi là dat ô' thrçvc 
Nhà ntroc cho thuê dAt thu tin thuê dAt rnt lan cho Ca thô'i gian thuê 
nhirng dtrçrc mien tien thue dat do thrc hiçn chinh sach doi voi ngtroi co 
cong vol cách mng 

1. H gia dInh, cá nhân dang sur duing dAt phi nông nghip khong phái 
là dat & duac Nhà rnthc cho thuê dat thu tiên thuë dat môt lan cho cà thai 
gian thuê nhuxng dixçic mien tiên thuê dat do thurc hin chinh sách dôi vâi 
ngu&i có cong vài cách mng thi duc bôi thi.r&ng bang tiên, giá trj bôi 
thu&ng tlnh bang (=) giá dat ci the theo miie dIch sur durng dat cüa thai hn 
thuê dat con lai tai thai diem có quyêt djnh thu hôi dat nhân v&i din tIch 
dat bj thu hôi. 

2. Tru&ng hgp h gia dInh, cá nhân có nhu cAu dugc bi thu&ng bang 
dat thi tüy vào diêu kin thirc tê, qu dat tti dja phuong ma bô tn din tIch 
phü hçip, din tich dat duçic bi thix&ng tôi da không vugt qua din tIch dat 
dã thu hôi, thai han  duc min tin thuê dat bang th&i han  thuê dâtcôn lai 
cüa dat dã thu hôi. Tru&ng hp không có dat thl bôi thu&ng bang tiên theo 
quy djnh tai  Khoãn 1 Dieu nay. 

A A S A S A A A S 

Dieu 9. Boi thirong nha, cong trinh xay drng tren dat kin nha nuoc 
thu hôi aAt cüa h gia dInh, cá nhân, ngu'ôi Vit Nam djnh cm r nir&c ngoài 

1. Di vâi nhà, cong trInh xay drng trên dAt bi phá do' mt phAn thI dugc 
bOi thu&ng nhux sau: 

a) Nu phAn con lai  khOng con sur dçing dugc thi bi thix&ng cho toàn b 
din tich nhà, cong trinh. 

b) Nu phAn eOn lai  vn tn tai  yà sir ding dmc thI ngoài phAn bi 
thuOng din tich phá do' den chi giâi phá do' theo quy hoach, cOn dugc bôi 
thux&ng bô sung theo quy djnh sau: 

- Dti v&i nhà khung be tong c& thép hoc kt cAu khung thép thI din 
tich san xây dirng duçc bôi thuOng bô -sung tInh t& chi giOi phá do' theo quy 
hoach den khung két câu chu lrc gân nhât. 

- Dé,i vâi nhà kt cAu xây gach chju hrc bj phá do' mt phn, khong ãnh 
huâng t&i an toàn cüa can nhà thI din tjch san xây dmg duqe bôi thu&ng bô 
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sung b&ng chiu rng mt tin nhà trtthc khi phá d nhân (x) vó'i chiu sâu bang 
01 met vá nhân vài so tang nhà bt phá d. 

2. Tru?mg hçip nhà, cong trInh xây dirng tren dt (theo quy djnh tai khoàn 
1, 2 Diêu 89 Luat Dat dai nàm 2013) ma xây drng trën dat khong dü diêu din 
xay dmg truc ngày Co thông báo thu hôi dat và chua bj xir pht vi phm hành 
chInh trén linh vrc dat dai, xay dijng thI dirge xem xét h6 trçr. Mtrc ho trc do Uy 
ban nhân dan cap huyn dê xuât titng tririmg hçip cii. the dOi vOi trng dir an giri 

Sâ Tài nguyen và Môi truOng thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh. 

3. Dan giá xây drng mOi nhà a, cong trinh xây drng trên dtt dixcic áp 
diing theo dan giá do Uy ban nhân dan tinh ban hành. Tnr?ng hçip nhà, cong 
trInh không ap ding dirge ho.c không 4n diing duçc dan giá xây dirng mói cüa 
Uy ban nhân dan tinh ban hành thI tuy thuc tInh chat cong trInh, To chrc lam 
nhim v11 boi thirang, giái phóng m.t bang khão sat dan giá Mo cáo Uy ban 

nhân dan cap hüyn dê xuât dan giá giri Sá Tài nguyen và Môi trung to chirc 

thâm djnh trInh Uy ban nhân tinh phê duyt. 

Diu 10. BM thtrô'ng thit hi v nhà, cong trInh xây drng khác gän 
1in vó'i dat cüa các co quan, don vj nhà mthc, t chfrc khác và h kinh 
doanh cá th khi nhà ntthc thu hôi dt 

1. Nba (nhà kho, nba trç)...), xithng, cong trInh, 4t kin tnic khác xây 
dmghgp pháp hoc CO giây tO' hcip pháp khi bj thu hOi không the tháo do', di 
chuyên va lap dt iai  thj tInh bôi thuO'ng nhir sau: 

Tnr&ng hcip di dO'i toàn b nha, xuO'ng, cOng trInh chi phá do' mt phân, 
ma phán cOn lai không cOn sr dung dirge thi tinli bôi thiräng cho toàn b nhà, 
xixâng, cOng trInh theo mirc thit hai  thrc té. 

- Nhà, xithng, cong trinh chi phá do' mt phn nhirng phtn cOn so' ding 

lai dugc thi tinh bOi thixO'ng phân giá tn. nhà, xi,rO'ng, cong trInh bj phá do' Va chi 

phi d sfra ch&a, hoàn thin phân cOn lai theo tiêu chuân k5' thu.t tixo'ng dixang 
ci:ia nhà, xuâng, cong trInh tnrâc khi bj tháo do'. Miirc bOi thuO'ng do to chirc lam 

nhim vi bôi thirO'ng giái phOng mt bang xác djnh, trinh Uy ban nhân dan cap 
huyn quyêt djnh, mrc bi thixO'ng nay không qua 100% giá tr xay dçrng mó'i 
cüa phân nhà, xu&ng, cong trInh bj phá do'. 

2. Nha (ithà kho, nhà trç...), xuâng, cong tnInh, vt kin true khác cüa các 
to cho'c xây drng không có giây to' hgp pháp 

a) Trixmg hgp khi xay dirng phü hgp quy hoach, k hoach so' ding dt, 
không vi pham hành lang bão v các cOng trInh h. tang k9 thut và xây drng 
tnirâc ngày 0 1/7/2004: 

- TruO'ng hgp nhà, xuO'ng, cOng trinh, v.t kin tniic khác khi bj thu hi có 
the tháo do' vá di chuyên, lap dt lai  thI muc h trg bang 100% müc bôi thuO'ng 

tai Kboán 3 Diêu 5 Quy djnh nay. 

- TniRmg hgp nhá, xiiàng, cOng trinh, 4t kin tric khác khi bj thu hi không 
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th tháo dâ và di chuyn, 1p d.t iaj  thi tInh h trg bang 80% m1rc bi thiRmg. 

b) Trix&ng hçp khi xay dimg vi pham quy hoach, k hoach sir ding dt, vi 
phm hành lang bão v các cong trinh ha tang k thuat  và xây drng tnràc ngày 
01/7/2004. 

- Trithng hç'p nhà, xix&ng, cong trinh, vat  kin true khác khi bj thu hi có 
the tháo d va di chuyên, 1p dt lai  thi dirge h trg bang 80% mirc ho trg nhu 
quy djnh tai  Khoãn 3 Diêu 5 Quy dnh nay. 

- Trithng hqp nhà, xtxo'ng, cong trinh, vat  kin trác khác khi bj thu hi không 
the tháo do' và di chuyên, lap dt lai  thI tInh ho trçr bang 40% müc bôi thuo'ng. 

c) Nhà, xix&ng, cong trInh, vat  kin true khác khi xây dirng cIA duçic co 
quan nhà nuOc có thâm quyOn thông báo không dirge phép xay drng hoc xây 
drngtir ngày 01/7/2004 trâ ye sau thi không dirge bôi thuo'ng, không dirge ho 
trç, to chüc Co cong trinh xây dimg trái phép do buc phâi t'çr tháo do' và tir chju 
chi phi phá. do' trong trwmg hçrp co' quan cO thâm quyên thirc hin phá do'. 

3. Can c(r các quy djnh tai  Khoàn 1, 2 Diu nay, th chüc lAm nhim vii bi 
thi.ro'ng giAi phóng mt bAng, h trg vA tái djIIh Cu tO chiirc kiOm ké, diêu tra hin 
trng, tinh chat pháp 1, xác djnh khôi hrcmg tài sAn b4 thit hai  hoc phAi di do'i Va 
chi phi bOi thuO'ng, h trçi ye tài sAn theo ehInh sách, phuo'ng An bôi thuOiig, ho trç 
&rccC duyt theo quy dnh. Dan giA xây dçrng do Uy ban nhân dAn tinh ban hAnh. 

4. Mic thia hai thre t dirge xAc dlnh b&ng tr 1 phn trAm (%) chat lugng 
cOn lai  cüa nhà (nha kho, nhà trç...), xuàng, cong trinh, vat  kiên trAc nhu sau: 

Chit lu'çmg cOn 1i cüa nhà, cong 
trInh theo quy djnh hin hành 

Mfrc bi thtrO'ng theo thit hi 
thirc t 

<30% 50% 
30% - <45% 60% 
45%-<55% 70% 
55%-<65% 80% 
65% - < 75% 85% 
75%-<85% 90% 
85% - <90% 95% 

~90% 
.

100% 
5. ToAn hO s tin bM thuo'ng, h6 trçi ye nhA (nhà kho, nhà tr9...), xirOng, 

cong trInh xây drng khAc dixqc chi trA trirc tip cho dim v. Riêng dôi vri cáo to 
chirc là co' quan nhA mthc, to chüc chInh trj, to chtrc chInh trj - xã hOi, to chirc 
xA hOi  nghê nghip, dan vj sir nghip cong 1p cüa NhA rnthc vA to chcrc kinh tê 
không phAi cong ty cO phân ma bj thu hôi dat, bj thit hai ye tài sAn có nguôn 
gôc tr ngAn sAch do NhA nixOc giao quAn 1, si:r dting thi dirge si:r dçing tiên bôi 
thumg, h trcc ye tAi sAn dê du tu xAy dirng lai  theo quyêt djnh dâu tu cüa cAp 
có thâm quyén pbë duyt. Vic quAn lr, sir ding tiên dugc bOi thuàng phAi theo 
dung quy djnh nhu dôi vi nguon von ngân sAch nba nuórc và cAc quy djnh hin 
hành ye quAn l dâu tir, xây drng cüa Nhà nuOc. 
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6. Dcm giá xay dirng mài cong trinh xây dçing trên dat dtxçc áp d%lng theo 
don giá do Uy ban nhãn dan tinh ban hành. Trung hçxp cong trinh không áp 
diing duçic hoc không 4n diing dixqc dcm giá xay dirng mcci cüa Uy ban nhân 
dan tinh ban hành thl tüy thuOc  tinh chat cong trInh, To chirc lam nhim vi bôi 
thixng, giãiphóng mt bang khão sat dan giá báo cáo Uy ban nhân dan cap 
huyn dê xuât dan giá gl'ri S Tài nguyen và Môi trir?mg to chüc thâm djnh trInh 
Uy ban nhân tinh phê duyt. 

Diu 11. Bôi thtrô'ng thit hi d6i vói trirô'ng hqp không lam thay dôi 
miic dIch sir diing dt nhu'ng lam hn chê khã nàng sir diing dat d61 vói dt 
thuc hành lang an toàn khi xây dçrng cong trInh có hành lang bão v 

Bi thung thit hai  v dt và tài san thuc hành lang bâo v an toàn dirôiig 
day dan din trén không theo quy djnh tai  Nghj dinh so 14/2014/ND-CP ngày 
26/02/20 14 cüa Chinh phü (sau day ghi tat là Nghj djnh so 14/2014/ND-CP) 

1. Bi thixng thit hai  v dat: 

- Dt & duçic bi thung do han  ch khã näng s dng là loai dt dtrc 
quy djnh tai  các van ban pháp lut ye dat dai. 

- Diên tIch d.t trong hành lang bào v an toàn dithng day dn din trên 
khOng thuc din Nhà nuâc không thu hi dat ma không lam thay dôi miic dIch 
six dung dat nhung bi han chê kha nàng six dung thi chu six dung dat duoc bôi 
thLthng thit hai  (met Ian) ye dat bang 80% theo dan giá bOi thung ye dat cüng 
loai và cüng vj tn dat. 

- Trén cCing mt thüa dt, bao gm dt và các loai dt khác cüa mt chü 
sfr diing dat thuc din Nha nrnc không thu hôi dat khi bj hành lang bão v an 
toàn dixO'ng day dan din tren không chiêm dng khoáng khOng lan han han 
mCrc dat thI phãn din tIch các loi dat khác trên cüng thira dat trong hành lang 
duçc bôi thixang thit hai (met Ian) ye dat bang 80% theo don giá bôi thuô'ng ye 
dat cìXng loai và cüng vj trI dat. 

- Din tIch dt trng cay lâu 11am, dt thng san xut trong hành lang bão 
ye an toan duung day dan diên trên không duoc h tro do han chê kha näng six 
ding dat mt lan ye dat bang 30% mic bôi thuO'ng ye dat trông cay lâu nàm, dat 
rtrng san xuât. 

2. Bi thithng thit hai  v nhà, cong trInh 

Din tIch nhà a, cong trinh phic vii sinh hoat cüa h gia dlnh, cá nhân n&m 
trong hành lang báo v an toãn duang day dn din tren không, duçc xây drng trên 
dat dü diêu kin bôi thumg ye dat, ttuac ngày thông báo thtrc hin dir an cong 
trhih hthi din cao áp duçic cap có thâm quyên phO duyt, dixçic bôi thuang thit 
hai bang 70% theo don giá xay drng mth äo Uy ban nhân dan tinh ban hành. 

- Din tich nba a, cOng trInh phc vi.i sinh hoat nm trong hành lang bào 
v an toàn duang day dan din trên không duçic xây drng trên dat không dü 
diêu kin bOi thuô'ng ye dat nhung thrc tê da xây drng truac ngày 01/7/2004, 
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duqc Uy ban nhân dan c.p xä xac nhn không Co van bàn xr 1r, ngän chn cüa 
cap có thâm quyën thI dixgc ho trçx bang 40% mrc bôi thithng dôi vOi nhà, cong 
trInh xây dirng trirOc ngày 01/7/2004. 

Diu 12. Mfrc bM thirô'ng chi phi tir cãi to, sfra chfra, nâng cp nhà, 
cong trInh trong trurng hç'p ngirO'i dang sü d.ng nhà ir thuc s& hfru Nhà 
nu*c (nhà thuê hoc nhà do ti chüc tir quãn) nám trong phm vi thu hi 
dt phãi phá dr 

Ho gia dinh và cá nhân dang sr diing nhà o' thuc so' hCru nhà nuâc (nhà 
thuê hoc nhà do to chirc tir quãn, có quyêt djnh cüa co' quan, do'n vi nhà nLrâc 
cap nhà, tam  cap, tam giao, hqp dông thuê nhà hoc nhà tao  1p Co nguôn gôc tir 
ngân sách nhà rnro'c) nàm trong phm vi thu hôi dat phài phá do', thI ngithi dang 
thuê nhà không duc bôi thuo'ng di vâi din tIch nhà 0' thuOc so' htru nhà nithc 
và din tIch ccri n0'i trái phép, nhung ducic bôi thuO'ng chi phi tir cãi tao,  sra 

chra, nâng cap. Mic bôi thix0'ng là chi phi thirc té bO ra dé cài tao, sira chüa, 
nâng cap. 

Diu 13. Mfrc h trq, thô'i gian h trç' và clii trà tin h trq on d1nh dô'i 

s6ng và san xut khi Nhà ntró'c thu hi dat 

1. Vic h trq n dnh d0'i sng cho các di lirçmg quy djnh tai Khoàn 5 

Diêu 4 Nghi;  djnh sO 01/2017/ND-CP ngày 06/01/20 17 cüa ChInh phi:i thirc hin 
theo quy djnh sau: 

a) Thu hi tir 30% dn 70% din tIch dt nông nghip dang so' ding thi 
d'txcrc h trçi on djnh d&i sOng trong thai gian 6 tháng neu không phãi di chuyên 
ch a và trong th0'i gian 12 tháng nu phài di chuyén chô 0'; tris0'ng hcp phãi di 
chuyên den các dja bàn có diêu kin kinh té - xã hôi khó khän hoc có diêu kin 
kinh té - xã hi dc bit kho khän thI th0'i gian ho trçl tôi da là 24 tháng. 

b) Thu hi trên 70% din tIch dt nông nghip dang so' dyng thI ducich 
trçl on djnh d0'i sOng trong th0'i gian 12 tháng nêu không phài di chuyên chô 0' 
và trong th0'i gian 24 tháng nêu phài di chuyên chô 0'; tnrO'ng hçip phâi di 
chuyên den các dja bàn Co diêu kin kinh tê - xã hi khO khän hoc cO diêu kin 
kinh tê - xã hi dc bit khó khän thI th0'i gian h trçi tôi da là 36 tháng. 

c) Mo'c h trg cho mt nhân khu quy djnh tai các Diem a và b Khoân 
nay duqc tinh bang tién tixang throng 30 kg gao  trong 01 tháng. 

d) T cho'c lam nhim vi bi thu0'ng giài phOng m.t b&ng, he tr, tái di;nh 
ctr xác djnh ti l phân tram dt nOng nghip bj thu hôi dé xác djnh müc ho trg 
hçp 1 cüa to'ng hO gia dinh, Ca nhân. 

2. Cho' so' ding nhà 0', dt 0' bj thu hi do' dieu kiOn bi thithng theo quy 
djnh thi duqc he trq on djnh d0'i sang bang tiOn cho các nhân khâu thirc tê dang 
an 0' tai noi thu hOi dat. 

a) Mo'c he trçi 30 kg gao/tihan khutháng x 12 tháng cho các di tugng sau: 

- Giãi tOa tr&ng nhà ct trén dt nông nghip. 



- Giài tôa trng nhà ma phái di chuyn ch ô do ct nhà trn d.t cUa, ngtthi 

khác. 

b) Mirc h trg 30 kg go/nhân kh.u/tháng x 24 tháng cho các d,i tiiçmg sau: 

- Giãi tôa ti4ng nhà i nhixng không bj thu hèi toàn b d.t &. 

- Giài tôa trng nhà và dt hcp pháp ma phài di chuyn ch i. 

3. Dcm giá go d tInh h trçi tai Khoãn 1, 2 Diu nay là dcm giá gao trung 
bInh cüa thj trithng & tinh Long An tai thai diem bôi thu&ng do Sâ Tài chInh 
thông báo theo djnh k' vào dâu môi qufr. 

4. Khi nhà nixâc thu hi dt cUa t chirc, Ca nhân san xu.t kinh doanh ma bj 

ngtirng san xuât kinh doanh do phài tháo di di d&i nhà xtx&ng cci sâ san xuât kinh 
doanh thI duçic h trçi không qua 30% mtrc thu nhtp sau thuê, cit the nhu sau: 

a) Tnräng hçrp có hch toán s sách k toán: 

T 
T 

Doi ttroiig 
A A Hrnh thirc flop thue 

Mirc h trq b.ng t 1 % mt nám thu 
nh3p sau thuê theo mirc thu nhp bInh 
quân cüa 3 näm lien kê trithc do (áp 
diing dôi vói don vj, cá nhân san xuât 
kinh doanh hot dng tr 3 näm tth len) 

Giãi tOa trng nhà 
xumgcas&sân 
xuât kinh doanh 

Giài tOa 1 phân nhà 
xixong cci so san 
xuât kinh doanh 
nhung có ành 
huâng den hoat 
dng san xuât kinh 
doanh 

1 Tochuc 
Nôp thuê theo . 
Phixcing phap ke khai 

30% 15% 

2 
Ca nhâri 
kinh doanh N9p thue khoan 

30% (Thu nhp 
chiu thug) - Thu. 

15% (Thu nhp 
chju thu) - Thu 

Trong do: Thu nh.p chju thu (TNCT) cña Ca nhân kinh doanh trong k' duçic xác 
djnh nhu sau: 
Thu nh.p chju thuê = Doanh thu khoán x TS'  1 thu nh.p chju thuê an djnh. 
T'l thu nhp chju thuê an djnh duqc xác djnh theo trng linh viic, ngành nghê san 
xuât kinh doanh: 
- Phân phôi, cung cap hang hóa TSr 1 TNCT an djnh là 7% 

- Djch vi, xây dmg không bao thâu nguyen lieu TSr l TNCT an dnh là 30% 

- San xuât, 4n tãi, dch vii có gän vài hang hóa, TSr  l TNCT an djnh là 15% 
xây dirng có bao thâu nguyen vt lieu 

- Ho.t dng kinh doanh khác T5' l TNCT an dinh là 12% 

Ghichñ: 
Ho gia dinh, cá nhãn khong däng k5r san xuât kinh doanh và không clang k5r thuê, 
khai thuê thi không h trq 

8 



Co quan thu chju trách nhim ciii th mirc thu nh.p sau thug d lam co s 
cho to chüc lam nhim vi bôi thixng, giãi phóng m.t bang cap huyn xác djnh, 
trInh Uy ban nhân dan cap huyn quyêt djnh dôi vi khoàn h tr nay. 

b) Truing hgp không bach  toán s sách k toán ma có mirc 1 phi mon 
bài phài np tcr 300.000 dông/nam trâ len thI dirqc h trg bang 30% thu nh.p 
sau thuê bInh quân cüa 03 nàm gân nhât theo xác nh.n cüa co quan thu. 

5. Tru?iing hcp h gia dInh, cá nhân bj thu hi vüa dt nông nghip, vira 
dat a theo quy djnh tai  Khoãn 1, Khoàn 2 Diêu nay thI chi duçic huâng mt 
trong hai müc ho trçi quy djnh tai  Khoãn 1, Khoân 2 Diêu nay. 

Diêu 14. Mfrc h trçr dào to, chuyn di ngh và fim kim vic lam 
di vói trir ng hçrp Nhà ntrrc thu hi dat nông nghip cüa h gia dInh, cá 
nhân trurc tiêp san xuât nông nghip 

1. Mirc h trç dào tao,  chuyn di ngh và tim kim vic lam d& vai di 
tixçing quy djnh tai  Khoãn 6 Diêu 4 Nghj di,nh so 01/2017/ND-CP ngày 
06/01/2017 cüa ChInh phU khi Nhà nuâc thu hôi dat nông nghip là khOng qua 
0,4 ian duc ap d'ting thông nhât trên di,a  bàn tinh. Mc h trg cii the do Uy ban 
nhân dan cap huyn dé xuât cho tirng dir an phü hçp vOi diêu kin thrc tê ye vi, 
tn dja I, ha tang giao thông, din, nixac, chi phi dâu tu vào dat,... chuyên den 
Sa Tài nguyen và MOi tnxang thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh phé duyt. 

2. MCrc h trq tInh theo giá dt nông nghip cüng ba1  trong bang giá dat 
do Uy ban nhân dan tinh ban hành dôi vai toàn b din tich dat nông nghip thu 
hôi; din tich duçc ho trV không vuçlt qua han mi'rc giao dat nông nghip tai di,a 
phixcing theo quy djnh tai Dieu 129 cUa Lu.t Dat dai 2013. 

Diu 15. H trçr tái djnh cii' di vol tnu*ng hçip thu hii dt r ciia hgia 
d'mh, cá nhân, ngirOi Vit Nam dnh cii' & niro'c ngoài ma phãi di chuyên chô o' 

1. H trq tái djnh Cu 

Vic h trçl tái di,nh  cu di vái trirô'ng hçrp Nhà nithc thu hi d.t ô', nhà & 
cüa ho gia dInh, cá nhân, nguai Vit Nam djnh cu a nithc ngoài ma phâi di 
chuyên chô a duqc thirc hin nhu sau: 

a) H gia dInh, cá nhân, nguai Vit Nam djnh cu a nixâc ngoài nhn dt 
a, nhà ô tái djnh cu ma so tiën dugc bôi thuang ye dat nhO han giá trl mtsuât 
tái djnh cir tôi thiêu quy djnh tai Dieu 19 quy djnh nay thI duc Nhà nuac ho tr 
khoãn chênh lch giüa giá tri, suât tái djnh cu tôi thiêu và so tiên duqc bôi 
thuang ye dat; 

b) Triring hqp h gia dInh, Ca nhân, nguai Vit Nam djnh cu a nuâc 
ngoài tir lo ch a thi ngoài vic dugc bi thuang ye dat con dugc nh.n khoân 
tiên h tr? tái djnh cu bang suât dâu ttx do Uy ban nhân dan tinh quyêt di,nh  ban 
hânh (dôi vai tnr&ng hcip không có dtr an tái djnh cu) hoc bang suât tái djnh cu 
ti thiu (dôi vai truang hçp Co dr an tái di,nh  cu). Mirc giá dat tái djnh Cu C1T 
th tmg di,r an do T chirc lam nhim vii bôi thuO'ng giãi phóng mt bang cap 
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huyn d xut Uy ban nhân dan cp huyn giri S Tài nguyen và Môi trirô'ng 
thâm djnh trthh Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 

2. Xü 1 trung hçip dc bit 

Tmông hç'p sau khi dã nh.n bi thu&ng, h trçl chênh 1ch ma tong so tiên 
bôi thuô'ng, h trq trong phuang an vn chiia dU np tiën str ding dat cho suât tái 
dinh elI, nêu Co nguyen vçng và có &in dé nghj thI ducvc giài quyêt nhtr sau: 

- H gia dInh, cá nhân drn7c Nhà nrâc giao dt tái djnh cit có nguyen 
v9ng ghi n thI thrgc "ghi nq tiên sCr dirng dat" doi vài dt an tái djnh Cu thuc 
von ngân sách nhà nuOc. 

- Dxcic trà chrn, trã gop phn giá trj chênh loch vâi thi han ti da l 05 

näm, nhixng sO tiên lan du np phài bang tong so tiên bôi ththng ho trc ye dat 
dã nhn dôi vi dir an tái djnh cu không thuOc von ngân sách nhà rnthc. 

3. H gia dInh, Ca nhan khi bj Nhà nithc thu hM ht dt (chua xây dirng 
nha i) hoc bj thu hôi mt phtn dt a ma phân din tIch dat a cOn lai sau thu 
hôi không dü diêu kin dê & theo quy dtnh cüa Uy ban nhân dan tinh ma không 
cO chô & nào khác trolig dja bàn xã, phixmg, th trail noi có dat bj thu hoi; H 
gia dmnh, cá nhân bj giài tOa träng nhà a ct trên dat cüa ngu&i khác hoc cat 
trên dat nông nghip ma không CO ch & nào khác trong dja bàn xã, phir&ng, thj 
trân ncii có dat bj thu hôi thI duçic h trc bang tiên. Müc ho trq bang tiên cti the 
&ng dir an do to chc lam nhim vi bôi thu&ng giãi phóng mt bang dê xuât Uy 
ban nhân dan cap huyn giri Sâ Tài nguyen và Môi trithng thâm djnh, trInh Uy 
ban nhân dan tinh phê duyt. 

Diêu 16. II trçv ngtrO'i dang thuê nhà & không thuc s& hfru Nhà nir&c 

khi Nhà nithc thu hôi dt ma phãi di chuyn chô & 

Vic h trq duc thrc hin theo quy dijnh sau: 

1. Ho gia dInh, cá nhân dang thué nhà & không phài là nhà a thuc sâ hü'u 
nhà nu&c khi Nhà nuOc thu hôi dat phài di chuyên ch & thI duçic h trçi chi phi di 
chuyên tãi san nhu sau: 

a Trithng hçip chi có mt (01) h gia dinh, cá nhân thuê nhà a thI kinh 
phI ho trq di chuyên cho h gia dinh, cá nhân dang thuê nhà a dirc tInh bang 
50% mrc ho trq quy djnh tai  Khoãn 1 Diêu 5 Quy djnh nay. 

b) Trtthng hçTp cO nhiu hcm mt (01) h gia dinh, cá nhan dang thuê nhà 
& thI kinh phi ho tro di chuyên cho mi h gia dInh, cá nhân dang thuê nhà & 
dtrqc tinh bang 25% müc h trg quy djnb tai Khoàn 1 Diêu 5 Quy djnh nay. 

2. Tnx&ng hçp trên dt thu hi Ca chü sir ditng dt và ngu&i thuê nhà phái 
di chuyên tài san thI kinh phi h trg di chuyên cho môi h gia dInh Ca nhan dang 
thuê nhà a duc tinh bang 25% mic ho tr quy djnh tai Khoãn 1 Diêu 5 Quy 

dnh nay. 
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3. H gia dInh, cá nhan dang thuê nhà chi duqc xét h trçi theo quy djnh 
tti Khoàn 1, Khoãn 2 Diêu nay khi hyp dông thuê nhà dixc k tnrOc thi 
diem thông báo thu hôi dat và tai  thai diem thu hôi dat con thai han  thuê nhà 
dông thai nguai thuê nhà a thirc hin däng k' tam  trü tnrâc thai diem thông báo 
thu hôi dat theo quy djnh cña pháp lust. 

Diu 17. H trçr khi thu hM dt cong Ich cüa xã, phirông, thi trn 

Ththng hçip Nhà nithc thu hM dt nông nghip thuc qu dt cong jch 
cüa xã, phtrO'ng, thj trân thi ngoài vic bôi thrnng chi phi dâu tu vào dat con lai 
theo quy djnh con dixçic ho try; tong müc bôi thu&ng chi phi dâu lix vào dat cOn 

lai 
và mirc ho trq không vuçlt qua mrc bi thung ye dat; tiên bôi thuâng, h trcc 

duc np vào ngân sách nhà nuâc và duçc dua vào dir toán ngân sách hang nàm 
cüa xã, phithng, thj trân; tiên ho trç chi duçc sir diing dê dâu lix xây drng cac 
Cong trInh ha tang, sir d\ing vào mtic dIch cong Ich cüa xã, phu&ng, thj trân. 

A A S A A X A . . . A 
Dieu 18. Thu hoi dat, boi thirong, ho trçr doi vol diçn tich dat con 

li sau khi thu hii không dü diêu kin dê tiêp tic sfr diing 

Truang hcp dtnông nghip sau khi bj thu hi ma phn din tIch con lai 
cüa thira dat khong the tiêp tic san xuât nông nghip hoc chuyên mic dIch sr 
diing dat; dat phi nông nghip không phài là dat a sau khi bj thu hôi ma phân 
din tIch cOn lai  cüa thaa dat không dü diêu kin dê tiêp tiic sü ding theo quy 

dinh; dat a sau khi b thu hôi ma phân din tIch cOn lai  cüa thaa dat nhO han han 
müc dat a tôi thiêu theo quy djnh cüa Uy ban nhân dan tinh, hoc phân dat con 
laj không phü hp quy hoach d xay dirng nhà a, neu ngui sr dçing dat códo'n 
de nghj thu hôi thI sè duçrc xem xét, quyet djnh thu hôi dat và boi thTxO'ng, ho trg 
theo quy djnh. Phân din tIch dat sauthu hOi nay diuqc giao dê quãn l, sir ding 
theo quy djnh tai  Diem a Khoàn 2 Diêu 68 Lut Dat dai näm 2013. 

Diu 19. SuAt tái dinh cu' tói thiu 

Suit tái djnh cix ti thiu là din tich t6i thiu và giá trj ti thiu cüa d.t 0 
khu tái djnh cix bô tn cho các h gia dInh, cá nhân tái djnh cu, cii. the: 

1. Su.t tái djnh cix ti thiu b&ng tin dixgc tInh bang din tIch sut tái 
djnh cix tôi thiêu nhân vai thm giá dat a the tai  noi bô fri tái dnh cu cüa h5 

gia dInh, Ca nhân. 

2. Sut tái djnh cix bang dt thI din tich d.t tái djnh cix ti thMu dixgc 
thirc hin theo tirng dr an duçicphê duyt. TrixO'ng hçip không có dr an tái djnh 
cix thi din tjch dat tái djnh cix tôi thiêu duqc quy djnh nhu sau: 

a) Di vOi các phu6ng thuc thành ph6 Tan An: Din tich dat tôi thiêu 
64m2. 

b) Di vó'i các xã thuc thành ph Tan An, thj trn thuc huyn, phithng 
thuc th xA Kiên Tuang: Din tIch dat tôi thiëu 72m2. 

c) Di vâi các xã thuc huyn và thj xã Kin Tuang: Din tIch dt ti 
thiêu 80m2. 
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3. Diên tIch dt tái dinh cu ti thiêu tai Khoàn 2 Diêu nay cUng áp diing 
dê bô tn dat a tái djnh u cho tming hçip dat cüa h gia dInh, cá nhân bj sat 
kr, sit kin bat nga toàn b din tIch thCra dat hoc mt phân din tIch thi:ra dat 
ma phân con lai không cOn khã nàng tiêp tiic sr d'ting nhu'ng khong duçic vuçit 
qua han müc giao dat ti dja phucmg. 

Diêu 20. H trç' khi Nhà nu*c tru'ng dirng dt hoc thu hôi dat có 
thôi hin 

Khi Nhà nithc thing ding dt hoc thu hi dt có thai han  (k Ca các 

trixang hp thu hôi, tam  giao dat có thai han  dê thi cong cong trInh, hêt thai han 
bàn giao lai  cho ngithi sir dçing dt bi thu hôi) thI to chirc, h gia dInh, cá nhân 
có dat bj trirng dirng ngoài vic dirçic bôi thu6ng, h trq tài san theo quy dnh, 
diên tich dat bi tnrng dung, thu hôi co tbrn han duoc ho tra Muc ho trcl cu the 
do tO chirc lam nhiêrn v11 bôi thizang giãi phóng mt bang dê xuât Uy ban nhân 
dan cap huyn chuyên den So Tài nguyen và Môi thrOng to chc thâm djnh, 
tnInh Uy ban nhân dan tinh phé duyt. 

Diu 21. H tro' khác 

1. Ngoài vic h trq theo quy djnh, d& vOi hO gia dinh chInh sách (có giây 
chi'rng nhn cüa cr quan nhà nuOc có thãm quyên) và hO gia dInh thuOc din hO 
nghèo (co giây chi'rng nhn cüa co quan nhà nuOc có thâm quyên cOn trong th&i 
gian có hiu hjc) dixçc h trçx nhu sau: 

a) Di vOi hO gia dmnh chInh sách 

- Nu bi giài tôa trAng nhà nhung khOng bj thu hi toàn bO dat 
10.000.000 dong/hO. 

- Nu bj giái tOa trAng nhà và bj thu hi toàn bO d.t 15.000.000 dng/h. 

b) Di vOi hO gia dinh thuOC  din hO nghèo 

- Nu b! giãi tOa trng nhà nhimg không bj thu hi toàn b dt duçc ho 
trg mOt  lan bang tiên tuo'ng throng 30 kg go/tháng/hO, thai gian ho trq 3 näm. 

-Nu bj giãi tôa trAng nhà và bi thu hi toàn bô dt dixc h trg mOt l.n 
bang tiên tuong throng 30 kg go/thángIhO, thai gian h trg 6 nàm. 

- Don giá gao  d tinh h trg duqc quy djnh tai  Khoãn 3 Diu 13 cüa Quy 
djnh nay. 

2. ThirOng tin dO bàn giao mt bang 

Nu hO gia dInh, cá nhân phãi giài tOa toàn bO nhà 0 chip hành t& chü 
trirong, chinh sách, phixong an bôi thuOng, di chuyên và giao m.t bang dung 
thOi han  së duc thixOng di dOi bang tiên vOi mOc 10.000.000 dong!h. 

3. H tro' thuênhà tam  cii 

a) Di vOi hO gia dInh, cá nhan 

Chü sü diing nhà 0, d.t 0 bj thu hi dugc tiêu chun tái djnh cii nhung chü 
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du tu chua kjp b trI vào khu tái djnh cu theo quy djnh ho.c VQ qu? nhà t.m eli 
trung chuyên cüa tinh, nêu dông r bàn giao m.t bang ding tiên d vàlV lo tm cii 
thI ducc h trçi tién thuê nhà tam  cix 300.000 dông/nhân khau thkrc tê an a tai no'i 
thu hôi dât/tháng, nhung mirc h trçi tôi thiêu là 900.000 dông/h gia dmnhltháng. 

Thii gian h hg tinh ti'r khi bàn giao m.t bang dn khi Co thông báo nhn 
nba tái djnh cii (trung hçp ducic mua nhà tái djnh. cii); tInh tir khi ban,giao mt 
bAng den khi có thông báo nhn dat tái djnh cii cong them 06 tháng dê xây nhà 
(trt'&ng hcip ducrc giao dat tái dinh cii). 

Trirnghcp bi thu hi mt phn dt & mA chü s ding nhà 6', dt 6' không 
duoc tiêu ehuân tái djnh cii nhung the tê b phá d6' toàn b hoc mt phân nhà 
6', nêu bàn giao mt bAng ding tiên d thI cUng dugc ho trg tiên thuê nhà t.m 
theo mrc trên trong 06 tháng (dôi vâi trtxông hçip bj phá d6' toàn b nhà 6') và 03 
tháng (doi vOi tnthng hgp bj phá d6' mt phân nhà a). 

b) Di v6'i t chirc 

T chirc bj thu hi dt phAi di chuyn dn Co so mOi nhtrng Uy ban nhân 
dan tinh chua kjp bô trI dja diem di chuyên thI dirge ho trg thuê trçi sO, nhà 
xuOng, nhà lam vic, kho tang tam  th6'i trung chuyên. MOc h hg xác djnh bang 
din tIch thué (nhixng tôi da không vugt qua din tIch bj thu hôi) nhân don giá 
thuê cho thai gian tinh tO khi bàn giao toAn b mt bAng den khi có thông báo 
nhn dja diem m6'i cüa Uy ban nhân dan tinh nhung thai gian h trg tôi da không 
qua 12 tháng. 

4. Di vói nhóm dAt nông nghip khác ngoài dAt trng cay thu nAm, dAt 
rOng sAn xuât thuc hành lang an toàn khi xay dmg cong trinh có hành lang bAo 
v không lAm thay doi mtic dIch sO dting dat nhung lam han chê khA nAng si:r 
dting dat dôi vOi dat nông nghip thI dirge xem xét ho trg. MOe ho hg không 
vuQ't qua 60% mOe bôi thtthng cüa dat cOng loai, cOng vj trI dat và do Uy ban 
nhân dan ca huyn xem xét quyêt djnh cii the. Riêng dat trng cay lâu nAm, dat 
rOng sAn xuât dã dirge ho trg tai  KhoAn 1 Diêu 11 Quy djnh nAy cOn dugc h trg 
them 30% rncrc bôi thuOng cOa dat COng loai và cOng vj trI dat. 

5. Tri.thng hgp xây nhA a trên dAt nông nghip hoc dAt cOa ngu6'i khAc 
khi nhà nuOc thu hôi dAt giAi tOa träng nhà a mA không cOn chô 6' nào khác trên 
da bàn xA, phu6'ng, thj tran noi có dat thu hôi và có nhu câu ye dat 6' thI Uy ban 
nhân dan cap huyn xem xét tru?mg hqp cit the, d xuât gOi SO TAi nguyen vA 
Môi truOng xem xét trinh Uy ban nhân dan tinh cho chO trtxong giao dat tái djnh 
cii (theo hInh thOc giao dat có thu tiên sO diing dat) nhAm dAm bAo an sinh xA 
hi. Truông hqp nAy sê không dirge xem xét ho hg tAi djnh Cli bAng tiên tai 
KhoAn 3 Diêu 15 Quy djnh nAy. 

6. NgoAi quy dnh tai KhoAn 1, KhoAn 2, KhoAn 3, KhoAn 4, KhoAn 5 thI 
to chOc lAm nhim 'vi bôi thuOng, giAi phóng m.t bAng cAn cO vAo tlnh hInh 
thrc tê tai  dja phuong dê xuât Uy ban nhân dan cap huyn báo cáo SO TAi 
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nguyen và Môi tnrmg xem xét trinh JiJy ban nhân dan tinh bin pháp h trçY 
khác dé dam bão chô a, on djnh d&i song và san xuât cho ngithi bj thu hôi dat. 

Chirong III 
THAM QUYEN, TRACH NHIM 

CUA Cc% QUAN, TO CHU'C LIEN QUAN 

Biu 22. Thm quyn phê duyt mfrc bM thtrô'ng 

Uy ban nhân dan tinh phân c.p cho Uy ban than dan cp huyn phê 
duyt mrc bôi thuang chi phi di chuyên khi nhà nuâc thu hôi dat t?i  Khoân 3 
Diêu 5 Quy djnh nay. 

Diu 23. T chfrc djch vi cong v dt dai (lam nhim vçi bôi thtrô'ng, 
giãi phéng mt bang) 

1. L.p h so pháp 1 v thu hi d.t, giài phóng mt b&ng theo quy hoach. 

2. Tip nhân h so v dix an, quy hoach, mc giâi, pham vi giâi phóng 
mt bang cüa chü dâu tLr dir an. 

3. Phi hçip vai Hi dng bi thuang xây dirng chi ti& k hoch, tin d giài 

phóng m.t bang ngay sau khi có thông báo thu hi dt cüa cap có thâm quyên dê 
trinh Uy ban than dan cap huyn phê duyt. 

4. Lap và trInh lily ban nhân dan cp Co thAm quyên phê duyt dx toán 
kinh phI to churc thirc hin bôi thu&ng, h trç và tái djnh cix và thirc hin trIch 
chuyên cho các don vj theo quy djnh. 

5. Chü dng pMi hçip vai Hi dng bM thuâng và 1Jy ban nhân dan cap 
xà noi CO dat bi thu hôi dê to chirc vic bôi thuang, ho trç và tái djnh Cu theo 
dt'mg quy djnh hin hành; dam bào day dü, kjp thai kinh phi dé chi trà tiên boi 
thu0ng, h trç và kinh phi cho to chüc thc hin bôi thumg, ho trq và tái dnh 
Cu. 

6. Phi hçip vâi Hi d6ng bi thuang, lily ban nhân dan cp xãt chüc chi 
trà tiên bôi thithng, ho trg, bô trI tái djnh cix Va thn bàn giao mt bang; tnthng 
hçrp h gia dmnh, cá nhân phãi thirc hin nghia v1i tài chinh np ngân sách nhà 
nizâc thI thông báo, huàng dan h gia dinli, Ca nhân kê khai khâu tn~ so tiên 
phãi np ngân sách nhà nuâc vào tiên bôi thuOng, ho trçY. 

7. Lien h qu nhà, qu dt tái djnh cix thrc hin dir an. 

Diu 24. Uy ban nhân dan cp huyn 

1. Chju trách nhim t6 chüc thirc hin cong tác bi thuang, h trq va tái 
djnh cix trên dja bàn. 

2. Ban hành thông báo thu hi dt, quyt djnh thu hi dt di vOi dM 
tucing thuc tham quyên. 
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3. Quy& djnh thãnh 1p Hi dng bi thu&ng, h trç và tái djnh Cu cp 
huyn, chi do to chi'rc lam nhim vii bôi thtthng giãi phóng mt bang, h trcl và 
tái djnh Cu to chüc lip,  thtrc hin phtxang an bôi thuäng, h trq, tái djnh Cu. 

4. Phê duyt cac ni dung thuc tMm quyn cüa Uy ban nhân dan cp 
huyn nhix sau: 

- K hoach thu hi d.t, diu tra, khão sat, do dac,  kim dam. 

- K hoach, tin d thc hin giài phóng mt bAng. 

- Phuing an chi tit bi thithng, h trq và tái djnh Cu cho tirng chü si 
ding nhà dat cii the. 

- Du toán chi phi t chi'rc thrc hin bM thithng, h trq và tái djnh cu theo 
quy djnh cüa Uy ban nhân dan tinh. 

- Quy ch bAt thäm và phuong an b tn tái djnh cu. 

5. Giãi 9uyt khiu nai,  to cáo theo quy djnh. Ban hành quyt djnh thành l.p 
Ban cixàng ché và cuàng cbê thrc hin quyt djnh thu hôi dAt dôi vâi h gia dlnh, 
cá nhân và to chrc, cong  dông dan cu theo quy djnh. 

6. Co trách nhim t chirc 1p và thirc hin dr an tái djnh cu truOc khi thu 
hôi dat theo quy dlnh. 

7. Uy ban nhân dan cAp huyn phé duyt mirc bi thithng các chi phi tháo 
dii, di chuyên, lap dat  và thit hai  khi tháo dâ, vn chuyên, lap dt ti Khoãn 3 
Diéu 5 Quy djnh nay theo phân cap cüa Uy ban nhân dan tinh. 

Diu 25. Uy ban nhân dan cAp xã 

1. Chü tn phii hcp vói t clnirc dugc giao nhim vi giài phóng mat  bAng, 
các doàn the âê phô biên va tuyên truyên 4n dng nguài b thu hôi nhà, dat 
chap hành chii trung thu hôi dAt cña Nhà nurc; kê hoach tiën d triên khai, co 
chê chinh sách, tái djnh Cu. 

2. Thirc hin các quy& djnh phé duyt phucing an bi thung, ho trcY, tái 
djnh cu chi tiêt cüa Uy ban nhân dan cap huyn den tcrng chü sir dting nhà dat. 

3. Niêm yt cong khai tai  trii si Uy ban nhân dan cAp xà và dim dan cu 
nông thôn cc quyêt djnh giãi quyt khiêu nai,  tO cáo, quyêt djnh phê duyt 
phwmg an bôi thu?ing, h trçi, tái djnh cu cüa cci quan nhà nurc có thâm quyên. 

Diu 26. Hôi dng bi thirô'ng, h trçr Va tái djnh ctr cAp huyn 

1. Thành 1p Hi dng bi thixàrng 

a) Di vOi mi dir an bi thu6ng, h trq, tái djnh cu trên dja bàn huyn, 
thj xä, thành phO, sau khi có Thông báo thu hôi dat cüa Co quan Nhà nuâc có 
thâm quyên, Chü tjch Uy ban nhân dan cap huyn ra quyêt djnh thàrih 1p Hi 
dông bôi thming cüa Du an và To cong tác gii1p vic cho Hi dông (khi can 
thiêt). 

15 



b) Thành phhn Hi dng bi thiRing 

- Cbü ttch  ho,c Phó Chü tich Uy ban nhân dan cp huyn là Chü tch Hi 
dông. 

- Các thành viên là Lãnh dao  T chüc lam nhim vi bi thuO'ng, giãi 
phóng mt bang; Lanh dao Phông Tài nguyen và Môi truâng; Lãnh dao Phông 
Tài chmnh - Ké hoach; Lãnh dao Phàng Quàn i do thj; LAnh do Phông Kinh té 
- Ha tang; Lành dao  Phông Tu pháp; Länh dao  Uy ban Mt tran To quôc Vit 
Nam cap huyn; Lãnh dao  Uy ban nhân dan xã, phuäng, thj fran; dai din chü 
dâu1irdirán. 

- Dai din h gia dlnh, cá nhân có dt thuc pham vi thu hi (tir 01 dn 02 
ngu?ñ) do Uy ban Mt trn To quc xã, phung, thj trân nai thu hôi dat giâi 
thiu. 

- Thy theo quy mô tinh chit cüa tàng Dr an ci th& ChU tjch Uy ban nhân 
dan cap huyn bô sung them mt so dai din khác lam thành viên hoac diêu 
chinh nhim vii cüa thành viên cho phiX hçTp. 

c) Các thành viên Hi dng bi thiiông phài n djnh & tüng Dçr an và 
tirng huyn, thj xà, thành phô, co bàn chi thay dOi các thành phân là chü dâu ti.r, 
Lãnh dao  Uy ban nhân dan xà, phung, thu trân noi có Dix an và dai  din nhüng 

ngix1i bj thu hôi dat cüa Dir an do. 

2. NguyOn ttC lam vic cüa HOi  dng bM thu&ng 

a) Hi dng bi thixâng lam vic theo nguyen tAc tp th& quyt djnh theo 
da so và theo quy djnh cüa pháp 14t; trtthng hçip biêu quyêt ngang nhau thI 
thc hin theo phia cO kiên cüa Chñ tjch Hi dông. 

b) Hi dMg bi thu&ng va T cong tác giüp vic tçr chm dt hoat dng 
sau khi hoàn thành vic bôi thung, h trçl, tái djnh Cu và bàn giao mat  bang cho 
to chüc, Ca nhân duc Nhà nuó'c giao dat, cho thuê dat. 

3. Trách nhim cüa Hi dng bi thuâng 

a) NghiCn ci'ru, d xut kip thai vói Uy ban nhân dan cp huyn d báo 
cáo Uy ban nhân dan tinh giài quyêt nhüng viiOng mac trong áp ding chInh 
sách bôi thtxàng, ho trçY va tái djnh cix trên Co sâ phü hçrp thrc tê và dung pháp 
1ut. 

b) T chi'rc thirc hin phuong an bi thuing, h6 trçY và tái djnh cu; Co 
trách nhim áp ding day du, theo dáng chjnh sách ye bôi thirng, h trçr và tái 
djnh c'tr cüa Trung ixong và Uy ban nhân dan tinh. 

c) Trithng hçip d xáy ra sai sot trong cong tác bi thuäng, ho trç Va tái 
dinh cu thi Chü tich Hi dông bôi thung chü tn thông nh.t xác djnh trách 
nhim the. 

Diu 27. Các sir, ngành và chü du tir dir an 

1. Ban chi do giãi phOng mt bng tinh 
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a) Là Co quan tham mu'u cho Uy ban nhân dan tinh v linh vrc giái phóng 
rnt bang: don dOc, kiêm tra, xây dçrng chInh sách, giài quyêt các vLrâng mac, 
tong hçip báo cáo. 

b) Thm djnh các diu kin giài phóng mt b&ng trong dir an du tu: giá 
bôi thuóng, Co chê chinh sách, qu9 tái djnh Cu và các diéu kin khác. 

c) Kim tra các diu kin giài phóng mitt bang theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

d) Chi doUy ban nhân dan cp huyn xây dirng cii th k hoach, tin d 
giãi phóng mt bang hang näm trên da bàn. 

d) Kim tra vic thirc hin chInh sách, trmnh tr, thu tiic bi thung, h trçi 
và tái djnh cu theo quy djnh nay. 

e) Kim tra, don dc, huOng dn Uy ban nhân dan cp huyn và nglxôi 
dixqc Nhà nixâc giao dat, cho thuê dat thçrc hin dung trinh tir, thu tiic bôi 
thu?ing ho trçi và tái djnh Cu; thrc hin kê hoach, tiên dO giái phóng mt bang 
chi tiêt dã duqc phê duyt. 

g) Dnh k tng hcip dánh giá, báo cáo tInh hinh thirc hin Cong tác giài 
phóng mt bng trén dja bàn tinh bang tháng, qu, 06 tháng và nám. 

2. Ser Tài chInh 

a) Hi.râng dn viOc phân b và kim tra vic thirc hin quy& toán sü di1ng 

chi phi to chüc thirc hin bôi thuô'ng, h trçY và tái djnh cu theo quy djnh hin hànli. 

b) Dmh ki du qu thông báo giá go d lam co sâ xác djnh mIrc h trçY 
On djnh diii song. 

c) Hithng dn hotc chü trI giài quyt các vtrcng mc lien quan dn vic 
thrc hin nghia v1t tài chinh cüa to churc, hO gia dlnh, cá nhân trong qua trInh 

thrc hiOn  cong tác bôi ththng, h trçY và tái djnh cu. 

3. Si Tài nguyen và Môi trtràng 

a) Chu frI cüng các ngành lien quan xác dnh giá dt ci th d tInh bi 
thuing, ho trçi và giao dat tái dnh Cu; dê xuât giài quyêt virâng mac cüa Uy ban 
nhân dan cap huyn trong áp ding chinh sách giá dat. 

b) Co trách nhim kim tra, huOng dn, don d6c Uy ban nhân dan cp 
huyn trong vic thu hôi dat, cap giây chüng nhn quyên sU diing dat a thea quy 
djnh hin hành dôi vOi hO gia dInh, cá nhân. 

c) Huâng dn giái quyt các wang mAc v dAt dai, viOc 1p Va hoàn 
chinh hO so dé xin giao dat, thuê dat dôi vâi to chüc phài di chuyên den dja 
diem mâi khi bj thu hOi dat. 

4.S&Xâydirng 

a) Trinh Uy ban nhân dan tinh v b tn qu dAt tái djnh cu phc vi nhu 
câu tái dinh cu cüa các dir an. 
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b) Chü tn, ph6i hp vói các ngành lien quan trInh Uy ban nhân dan tinh 
phê duyt vj tn, quy mô các khu tái djnh Cu phü hçip vâi quy hoach phát triên 
chung cña tinh dã ducic ca quan nha nuâc có thâm quyên phê duyt. 

c) Chü tn, phéi hçp v9i các ngành lien quan trinh Uy ban nhân dântinh 
ban hành dan giá xay drng mri nhà 6', nhà tam,  Vtt kiên true, di chuyen mô ma 
lam ca s6' dê Uy ban nhân dan cap huyn phê duyt phixang an bôi thir&ng, ho 
trç và tái djnh Cu. 

d) Hi.ro'ng dn th ch6'c lam nhim vi bi thtthng giãi phóng mt b&ng, hO 
tn và tái dinh ci! giãi quyt nhüiig vuâng mac trong xác djnh mirc bôi thu6'ng 
nhà, cong trInh, 4t kiên trác, mô ma. 

d) Thirc hin chtrc nàng qun l nba nuâc v chat lucmg xây drng các 
khu tái djnh eu theo quy djnh hin hành. 

e)Chü trI, phi hçp v6'i các ca quan chüc näng và Uy ban nhân dan dtp 
huyn tiên hành 1p quy hoach các khu dan cix tái djnh cix dê sCr diing chung cho 
nhiêu dr an, gän kêt vài phát triên do thj, dam bâo dieu kin ha tang kinh tê - k 
thuât, the ca s6' phuc vu nhu câu an sinh xa hi... To chiirc lap, thâm djnh và 
trInh phê duyt quy hoach nghia trang vüng tinh dê lam Co sâ cho các dja 
phixong triên khai vic dâu tu xây dirng nghI'a trang nhân dan phic vi vic di 
d6'i mô ma, tiêt kim tôi da dat, kinh phi xây drng; dam bão yêu câu môi truô'ng 
và cãnh quang xung quanh. 

g) Xác djnh sut d&u tu ha thng bInh quân khu tái djnh cu. 

5. Sr K hoach và Du tir 

a) Là dtu mi tip nhn các kin nghj và hithng dn the chu du tu, t 
chi'rc ye thu tue dir an dâu tu' di chuyên tri sâ, Co sà san xuât, kinh doanh. 

b) Huàng dan, kim tra vic 1p và thrc hin các dir an xây drng các khu 
tái drnh cii. 

c) Chü tn, pMi hçp vâi S6' Tài chInh can di và diu chinh ngun vn 
ngan sách dáp 1'rng kjp th6'i nhu câu von cho bôi thix6'ng, ho trç giãi phóng mt 
bang và nhu câu xay dpng khu tái djnh cix theo k hoch duçc Uy ban nhân dan 
tinh giao. 

6. Ciic Thu 

a) Chi dao  Chi cic Thu cp huyn xác djnh müc thu nhp sau thu cüa 
to chüc, hO gia dInh, cá nhân san xuât kinh doanh. 

b) Chü trI pMi hcip v6'i các sâ, ngành có lien quan hu6'ng dan, kiêm tra, 
giãi quyêt nhüng thäc mac, khiëu nai lien quan den vic thu nOp  tiên sr ding 
dat; tiên thuê dat, thuê mt rniOc. 

7. Thanh tra tinh 
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K& 1u3n, giài quyêt dan thu khiu ni, t6 cáo cüa các th chrc, h gia 
dInh, cá nhân co lien quan den cong tác bôi thuô'ng, h trç và tái djnh cu khi 
Nhà nuâc thu hôi dat theo quy djnh ciiia Lu.t Khiêu nai  và Lust To cáo. 

Kiêm tra, don d6c T:Jy ban nhân dan cp huyn, các sâ, nganh có lien 
quan trong vic giài quyêt dan thu khiêu nti, to cáo có lien quan den bôi 
thuô'ng, ho trV và tái djnh cu. 

8. Sr Nông nghip và Phát trin nông thôn 

a) Chü trI, phi hçp vth các sâ, ngành có lien quan tham muu Uy ban 
nhân dan tinh ban hánh djnh muc cay trông, vt nuôi trên dat dê lam can cir xác 
djnh giá cay trông, 4t nuôi. 

b) Chà trI theo dOi bin dng dan giá cay trng, vtt nuôi là thüy san d 
kjp thai dê xuât Uy ban nhãn dan tinh diêu chinh dan giá bôi ththng. 

c) Phi hçip vâi Sâ Tài nguyen và Môi tnrmg, các s&, ngành lien quan 
thârn dnh rnác bôi thumg thit hai lien quan den vt nuôi là thüy san khi Nhà 
nuOc thu hôi dat. 

d) Huàng dtn hoc chü tn giài quyt các vuing mac ci:ta Uy ban nhân 
dan cap huyn ye chinh sách bôi thuO'ng, h trq cay trông, hoa màu và vt.nuôi 
là thüy san. 

9. Các s?i chuyên ngành (Sâ Cong Thuang, Sâ Giao thông 4n tài, S 
Thông tin và Truyên thông) 

Can cü chrc näng quàn l' nhà nithc có trách nhim tip nhn, thm djnh 
hO so' các cong trinh, tài san, 4t kiên trüc phâi di chuyên trong pham vi thu hôi 
dt dê Uy ban nhân dan cap huyn lam co sâ 1p phuong an bôi thuO'ng, ho trg 
theo quy djnh. 

10. S& Lao dng - Thiro'ng binh và xã hi: Co trách nhim theo döi, chi 
dto thirc hin chinh sách h trçi dào to nghê nghip, giài quyêt vic lam, dam 
bão an sinh xã hi trên dja bàn tinh. 

11. Cong an tinh: Dam bào an ninh tr.t tr trong thai gian thirc hin 

quyêt djnh curng chê thu hôi dat. 

12. Chü du tur dr an 

a) Chun b dy dü h so' dr an và quy hoach duc duyt theo quy djnh 
và bàn giao moe giâi giài phóng mt bang cho chInh quyên dja phuxcnig và to 
chirc lam nhim vt bôi thumg, giài phóng mt bang. 

b) Dam bào dü kinh phi d chi trã tin bi thumg, h trg sau khi phixang 
an bôi thung h trq tái djnh cu duçc phê duyt, khong dê xày ra tInh trng chi 
trã kéo dài gay thàc mac khiu nai. 

c) Xác djnh qu nhà, qu d.t tái djnh cu d thrc hin dur an trtthc khi thu 
hi dt; phôi hçip vâi chInh quyên dja phucing và to chüc lam nhim viii bôi 
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thi.thng, giái phóng mt bAng, ngithi bj thu hM d.t khäo sat qu' nhà, qu dat tái 
djrth cu. 

d) L.p thii. tiic xin thuê dAt, giao dAt và dAu tu ha tAng di vó'i phAn din 
tIch thuc hiên xong cong tác bOi thung nhäm tránh tlnh trng dat dai bj hoang 
hoá, lang phi tü do ngixâi dan trâ iai lan chiêm. 

e) Phi hçip cüng v9i các sâ, ngành giãi quyt các vAn d lien quan dn 
du an dâu tu. 

ChtrongIV 
TO CHI5'C THC HIN 

Diêu 28. Diêu khoãn chuyn tiêp 

1. Truâng hçrp dã cO quy& dnh thu hi dAt và có phi.xang an boi thithng, 
ho trq, tái dnh cix di.rçic phé duyt theo quy djnh cüa pháp lut ye dat dai tnrOc 
ngày Quy dnh nay có hiu hrc thi hành thi tiêp t,ic thirc hin theo phuung an dã 
phê duyt và không áp ding theo quy djnh cüa Quy djnh nay. 

2. Trong qua trInh trin khai thrc hin nu có vtróng mac, cac co quan, 
dan vj phán ánh bang van bàn ye Si Tài nguyen và Môi tnthng dê tong hçp, 
báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, sCra dôi bô sung cho phU hçrp./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
TICH 

A A Tran Van Can 
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