
Mẫu số 01/GPMB-VC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2019/QĐ-UBND  ngày 04/11/ 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ 

V/v      húc ni       công  hai  hông   o     i c   ng ch   

   d ng         h  h i  h ộc dự  n (Công  rình): .................. 

 

Hôm nay, ngày ….. tháng ... năm ....., vào hồi ...... giờ ...... ’; tại trụ sở 

UBND xã, phường, thị trấn (địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư).................; 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, Thành phố phối hợp với UBND 

xã, phường, thị trấn (Tổ dân phố, thôn, xóm) ....................... tổ ch c k t th c ni m 

y t, công khai thông báo v  việc v ng chủ s  dụng đất bị thu hồi thuộc d  án 

(Công trình): .................. 

I. Thành phần g  : 

1-  Thành  i n Hội   ng   i  hường, hỗ  rợ  à   i   nh cư h   n, TP: 

- Ông : ................................. - Ch c vụ: ..........................   

- Ông : ................................. - Ch c vụ: ..........................   

- Ông : ................................. - Ch c vụ: ..........................   

- Ông : ................................. - Ch c vụ: ..........................   

- Ông : ................................. - Ch c vụ: ..........................   

2-  Đại di n Ủ   an MTTQ xã, phường, TT.....................: 

- Ông : ................................. - Ch c vụ: ..........................   

3- Đại di n UBND xã, phường, TT ..................................: 

- Ông : ................................. - Ch c vụ: ..........................   

- Ông : ................................. - Ch c vụ: ..........................   

 5- Đại di n  ổ nhân dân,  hôn, xó ……………….: 

- Ông: ............................................. 

- Ông: ............................................. 

6- C c  hành phần  h c    u    : 

 II. Nội d ng: 

Việc k t th c ni m y t công khai thông báo v  việc v ng chủ s  dụng đất bị 

thu hồi thuộc d  án (Công trình): .................. như sau: 

- Thời gian đã ni m y t công khai th c t : Từ ..... giờ.... ph t.... ngày ..... đ n 

..... giờ.... ph t.... ngày....... 

- Địa điểm ni m y t:...................................................................................... 

-  ố trường hợp v ng chủ s  dụng đất  c  danh s ch kèm theo)  



- K t th c ni m y t công khai đã nhận được ý ki n phản ánh của............. 

 Bi n bản k t th c vào hồi …. giờ……ph t cùng ngày, đã đọc lại cho mọi 

người có mặt cùng nghe, thống nhất nội dung bi n bản và nhất trí ký t n dưới đây; 

Bi n bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau được g i cho 

UBND xã, phường, thị trấn................ 01 bản và 01 bản lưu tại Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư./. 

UBND XÃ, PHƯỜNG, TT ............. UBMTTQ XÃ, PHƯỜNG, TT ............. 

 

 

HỘI ĐỒNG BTHT & TĐC HUYỆN, TP…. TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ, THÔN, 

XÓM ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C C THÀNH PH N THAM D   H C 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Mẫu số 02/GPMB-VC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ 

V/v      húc ni       công  hai  hông   o thu h i     di n   ng ch   

   d ng         h  h i  h ộc dự  n (Công  rình): .................. 

 

Hôm nay, ngày ….. tháng ... năm ....., vào hồi ...... giờ ...... ’; tại trụ sở 

UBND xã, phường, thị trấn (địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư).................; 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, Thành phố phối hợp với UBND 

xã, phường, thị trấn (Tổ dân phố, thôn, xóm) ....................... tổ ch c k t th c ni m 

y t, công khai thông báo thu hồi đất diện v ng chủ s  dụng đất bị thu hồi thuộc d  

án ( ông tr nh)  .................. 

I. Thành phần g  : 

1-  Thành  i n Hội   ng   i  hường, hỗ  rợ  à   i   nh cư h   n, TP: 

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

2-  Đại di n Ủ   an MTTQ xã, phường, TT.....................: 

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

3- Đại di n UBND xã, phường, TT ..................................: 

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

 5- Đại di n  ổ nhân dân,  hôn, xó ……………….: 

- Ông  ............................................. 

- Ông  ............................................. 

6- C c  hành phần  h c    u    : 

 II. Nội d ng: 

Việc k t th c ni m y t công khai thông báo thu hồi đất diện v ng chủ s  

dụng đất bị thu hồi thuộc d  án ( ông tr nh)  ..................như sau  

- Thời gian đã ni m y t công khai th c t   Từ ..... giờ.... ph t.... ngày ..... đ n 

..... giờ.... ph t.... ngày....... 

- Địa điểm ni m y t ...................................................................................... 

-  ố trường hợp v ng chủ s  dụng đất  c  danh s ch kèm theo)  



- K t th c ni m y t công khai đã có …. hộ nh n thông báo thu hồi đất  nếu 

c ) và …. hộ không có m t để nh n thông báo thu hồi đất.  c  danh s ch kèm 

theo). 

 Bi n bản k t th c vào hồi …. giờ……ph t cùng ngày, đã đọc lại cho mọi 

người có m t cùng nghe, thống nhất nội dung bi n bản và nhất trí ký t n dưới đây; 

Bi n bản được l p thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau được g i cho 

UBND xã, phường, thị trấn................ 01 bản và 01 bản lưu tại Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư./. 

UBND XÃ, PHƯỜNG, TT ............. UBMTTQ XÃ, PHƯỜNG, TT ............. 

 

 

HỘI ĐỒNG BTHT & TĐC HUYỆN, TP…. TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ, THÔN, 

XÓM ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C C THÀNH PH N THAM D   H C 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Mẫu số 03/GPMB-VC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

UỶ BAN NHÂN DÂN …. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: .... ..., ngày..... tháng .....năm .... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm đếm v n  ch  

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN … 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43 2014 NĐ-C  ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi ti t thi hành m t số điều của Luật Đất đai; 

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

định chi ti t 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 m t số Nghị định quy định chi ti t thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37 2014 TT-BTNMT ngày 30 6 2014 của B  Tài 

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

Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30 2014 TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

B  trư ng B  Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông báo số .......ngày tháng  năm     của      về vi c thông 

báo thu hồi đất của           ; 

  t đề nghị của  h ng Tài nguyên và Môi trường t i Tờ tr nh số        ngày 

  tháng   năm  về vi c     

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1   p dụng bi n pháp kiểm đ m v ng chủ đối với 
(1)

      địa ch  

thường tr  t i      đang sử dụng thửa đất số .....   , thu c tờ bản đồ số 

..........., bản đồ địa chính   , phường, thị trấn                    lập 

năm                         . do chủ sử dụng đất không c  m t t i địa phương để thực 

hi n vi c kiểm đ m  

Thời gian thực hi n kiểm đ m v ng chủ t  ngày    tháng   năm  đ n 

ngày    tháng   năm    



Điều 2. 

1.  uy t định này c  hi u lực kể t  ngày    tháng    năm  

2. Ủy ban nhân dân    phường thị trấn       c  trách nhi m giao quy t 

định này cho          và niêm y t công khai quy t định này t i trụ s  Ủy ban 

nhân dân    phường thị trấn  , địa điểm sinh ho t chung của khu dân cư 

      

3. Giao 
(2)       triển khai thực hi n kiểm đ m v ng chủ theo quy 

định của pháp luật  

4. Ph ng Tài nguyên và Môi trường huy n, thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân    phường thị trấn   ; Tổ chức làm nhi m vụ bồi thường, giải ph ng 

m t bằng; các đơn vị c  liên quan; 2     chịu trách nhi m thi hành quy t định 

này    

Nơi nhận CHỦ TỊCH 

- Như Khoản 4 Điều 2  để thực hi n ;  Ký, đ ng dấu  
- Thanh tra huy n, T , Công an huy n, T   

- S  TN&MT t nh Nam Định  để b/c); 
- Lưu:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ghi rõ tên người sử dụng đất 

2 Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhi m vụ 



Mẫu số 04/GPMB-VC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ 

V/v   t thúc ni     t công  hai qu  t   nh  i       v ng ch   

s  d ng   t    thu h i thuộc dự  n (Công trình): .................. 

 

Hôm nay, ngày ….. tháng ... năm ....., vào hồi ...... giờ ...... ’; tại trụ sở 

UBND xã, phường, thị trấn (địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư).................; 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, Thành phố phối hợp với UBND 

xã, phường, thị trấn (Tổ dân phố, thôn, xóm) ....................... tổ ch c k t th c ni m 

y t, công khai quy t định kiểm đ m v ng chủ v ng chủ s  dụng đất bị thu hồi thuộc 

d  án ( ông tr nh)  .................. 

I. Thành phần g  : 

1-  Thành vi n Hội   ng   i thường, hỗ trợ và t i   nh cư hu ện, TP: 

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

2-  Đại diện Ủ   an MTTQ xã, phường, TT.....................: 

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

3- Đại diện UBND xã, phường, TT ..................................: 

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

 5- Đại diện tổ nhân dân, thôn, xó ……………….: 

- Ông  ............................................. 

- Ông  ............................................. 

6- C c thành phần  h c    u    : 

 II. Nội dung: 

Việc k t th c ni m y t công khai quy t định kiểm đ m v ng chủ chủ s  dụng 

đất bị thu hồi thuộc d  án ( ông tr nh)  ..................như sau  

- Thời gian đã ni m y t công khai th c t   Từ ..... giờ.... ph t.... ngày ..... 

đ n ..... giờ.... ph t.... ngày....... 

- Địa điểm ni m y t ...................................................................................... 

-  ố trường hợp v ng chủ s  dụng đất  c  danh s ch kèm theo)  



- K t th c ni m y t công khai đã có ….   ki n  c  danh s ch chi tiết kèm 

theo). 

 Bi n bản k t th c vào hồi …. giờ……ph t cùng ngày, đã đọc lại cho mọi 

người có mặt cùng nghe, thống nhất nội dung bi n bản và nhất trí k  t n dưới đây; 

Bi n bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau được g i cho 

UBND xã, phường, thị trấn................ 01 bản và 01 bản lưu tại Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư./. 

UBND XÃ, PHƯỜNG, TT ............. UBMTTQ XÃ, PHƯỜNG, TT ............. 

 

 

HỘI ĐỒNG BTHT & TĐC HUYỆN, TP…. TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ, THÔN, 

XÓM ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C C THÀNH PH N THAM D   H C 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 05/GPMB-VC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

UỶ BAN NHÂN DÂN ........ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ....      ..., ngày..... tháng .....năm .... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện quyết định kiểm đếm v n  ch  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 1……. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 c a 

Chính ph  quy định chi ti t thi hành m t số điều c a Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 c a Chính ph  quy 

định chi ti t 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 c a Chính ph  

sửa đổi, bổ sung m t số Nghị định quy định chi ti t thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 c a B  Tài 

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

Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 c a 

B  trư ng B  Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ  uy t định số    ngày   tháng   năm  c a Ch  tịch  y ban 

nh n d n     về vi c kiểm đ m b t bu c; 

  t đề nghị c a Ph ng Tài nguyên và Môi trường t i Tờ tr nh số 

          ngày 

  tháng   năm    , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Th c hi n quy t định kiểm đ m v ng ch  đối với 
(1)
      địa 

ch  thường tr  t i      đang sử dụng thửa đất số         , thu c tờ b n đồ số 

           , b n đồ địa chính   , phường, thị trấn                     ập 

năm                           do ch  sử dụng đất không c  m t t i địa phương để th c hi n 

vi c kiểm đ m sau khi đ  c  quy t định kiểm đ m v ng ch . 



Thời gian th c hi n quy t định th c hi n kiểm đ m v ng ch  t  ngày 

   tháng  năm  đ n ngày    tháng   năm   
 

Điều 2. 

1.  uy t định này c  hi u   c kể t  ngày    tháng    năm  

2.  y ban nh n d n   /phường/thị trấn       c  trách nhi m giao 

quy t định này cho
(1)

........    và niêm y t công khai quy t định này t i trụ s  

 y ban nh n d n   /phường/thị trấn  , địa điểm sinh ho t chung c a khu d n 

cư       

3. Giao 2       triển khai th c hi n quy t định kiểm đ m theo 

quy định c a pháp  uật  

4.  inh phí phục vụ th c hi n kiểm đ m v ng ch             

5. Ph ng Tài nguyên và Môi trường huy n, TP       , Ch  tịch  y ban 

nh n d n   /phường/thị trấn   ; Tổ chức  àm nhi m vụ bồi thường, gi i ph ng 

m t bằng; các đơn vị c   iên quan; (1)     chịu trách nhi m thi hành quy t 

định này /  

 

Nơi nhận CHỦ TỊCH 
- Như  ho n 5 Điều 2 (để th c hi n);               ( ý, đ ng dấu) 
- Thanh tra huy n, V SND, CA huy n, TP   

- S  TN&MT Nam Định (để b/c); 
- Lưu:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Ghi rõ tên người sử dụng đất 

2 
Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhi m vụ 

 



Mẫu số 06/GPMB-VC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 
 

UBND HUYỆN, TP….. 

HỘI ĐỒNG BTHT, TĐC 

DA:…………................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 

Thực hiện  i       v n  ch   ối với.................... 
 

 

 

 Căn cứ Dự án ..... đã được phê duyệt; căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm ... 

của ... đã được phê duyệt; 

Căn cứ Kế hoạch số ....../KH-UBND ngày ....... của UBND huyện, thành 

phố ………. về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; 

 Căn cứ Thông báo thu hồi đất số .../TB-UBND, ngày ..... tháng..... năm .... 

của UBND...thông báo thu hồi đất của hộ ông (bà).....địa chỉ:..... 

 Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND, ngày ..... tháng..... năm .... của 

UBND...về việc thực hiện kiểm đếm v ng chủ đối v i hộ ông (bà).....địa chỉ:..... 

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND, ngày ..... tháng..... năm .... của 

UBND...về việc thực hiện quyết định kiểm đếm v ng chủ đối v i hộ ông 

(bà).....địa chỉ:..... 

 Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư phối hợp v i UBND xã............., 

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.............đã tổ chức  iên hệ v i chủ sử dụng 

đất b ng nhiều cách nhưng người có đất thu hồi vẫn không có mặt; 

 Hôm nay ngày... tháng … năm 20...., tại hộ gia đình ông (bà):.........., địa 

chỉ............................................; 

   Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện........phối hợp v i UBND 

xã, phường, thị trấn, cùng các thành phần có  iên quan tiến hành việc kiểm đếm 

v ng chủ đối v i hộ ông (bà)..........................................; Thống nhất  ập biên bản 

như sau: 

I- THÀNH PHẦN 

1- Hội  ồn  bồi thườn , hỗ trợ, tái  ịnh cư: 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

2-  Tổ  iúp việc (n u có): 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

3- Đại diện UBND xã (phườn , thị trấn):…………………………… 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

4- Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Na  xã: 
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- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

 - Đại diện các hội,  o n th  xã (phườn , thị trấn):………………… 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

6- Đại diện tổ dân phố (thôn, xó ) ………………………………....... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

 - Đại diện các hộ li n    

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

8- Đại diện anh, e  h  h n  c a ch  s  d n   ất (n u có) 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

II- Nội dun :...................................................................................... 

........................................................................................................... 

Biên bản kết thúc vào hồi........giờ........phút........., đã đọc cho mọi người có 

mặt cùng nghe, thống nhất nội dung biên bản và nhất trí ký tên dư i đây; được 

 ập thành 03 bản, 01 bản  ưu ở Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 01 bản 

 ưu ở UBND cấp xã, 01 bản gửi cho hộ dân bị cưỡng chế./. 

 

Đại diện anh, e  

h  h n  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Tổ trưởn   

(Trưởn  xó ) 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

N ười lập biên bản 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Hội Đồn  BTHT v  

TĐC 
(Ký và ghi rõ họ tên và 

đ ng d u) 

 

 

 

 

 

Mặt trận tổ quốc xã 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Tổ  iúp việc Hội  ồn  

BTHTTĐC 

UBND xã.................. 
(Ký và ghi rõ họ tên và đ ng d u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện ch  s  d n   ất li n    
          (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Đại diện các hội, 

 o n th   
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



Mẫu số 07/GPMB-VC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ 

V/v   t thúc công  hai Qu  t   nh ph  du  t ph  ng  n   i th  ng  h  tr   

 t i   nh c  v  qu  t   nh thu h i   t di n v ng ch  s  d ng   t    thu h i 

 thuộc dự  n (Công trình): .................. 

 

Hôm nay, ngày ….. tháng ... năm ....., vào hồi ...... giờ ...... ’; tại trụ sở 

UBND xã, phường, thị trấn (địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư).................; 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, Thành phố phối hợp với UBND 

xã, phường, thị trấn (Tổ dân phố, thôn, xóm) ....................... tổ ch c k t th c công 

khai  uy t định ph  duyệt phư ng án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quy t định 

thu hồi đất diện v ng chủ s  dụng đất bị thu hồi  thuộc d  án ( ông tr nh)  

.................. 

I. Th nh phần g m: 

1-  Th nh vi n Hội   ng   i th  ng  h  tr  v  t i   nh c  hu  n  TP: 

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

2-  Đại di n Ủ   an MTTQ xã  ph  ng, TT.....................: 

- Ông : ................................. -  h c vụ  ..........................   

3- Đại di n UBND xã  ph  ng  TT ..................................: 

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

- Ông   ................................. -  h c vụ  ..........................   

 5- Đại di n tổ nhân dân  thôn  xóm……………….: 

- Ông  ............................................. 

- Ông  ............................................. 

6- C c th nh phần  h c    u    : 

 II. Nội dung: 

Việc k t th c ni m y t công khai  uy t định ph  duyệt phư ng án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và quy t định thu hồi đất diện v ng chủ s  dụng đất bị 

thu hồi  thuộc d  án ( ông tr nh)  ..................như sau  

- Thời gian đã ni m y t công khai th c t   Từ ..... giờ.... ph t.... ngày ..... 

đ n ..... giờ.... ph t.... ngày....... 



- Địa điểm ni m y t ...................................................................................... 

-  ố trường hợp v ng chủ s  dụng đất  c  danh s ch kèm theo)  

- K t th c ni m y t công khai đã có …. hộ nh n  uy t định ph  duyệt 

phư ng án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quy t định thu hồi đất  nếu c ) và …. 

hộ không có m t để nh n  uy t định ph  duyệt phư ng án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và quy t định thu hồi đất  c  danh s ch kèm theo)  

 Bi n bản k t th c vào hồi …. giờ……ph t cùng ngày, đã đọc lại cho mọi 

người có m t cùng nghe, thống nhất nội dung bi n bản và nhất trí ký t n dưới đây; 

Bi n bản được l p thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau được g i cho 

UBND xã, phường, thị trấn................ 01 bản và 01 bản lưu tại Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư./. 

UBND XÃ  PHƯỜNG  TT ............. UBMTTQ XÃ  PHƯỜNG  TT ............. 

 

 

HỘI ĐỒNG BTHT & TĐC HUYỆN  TP…. TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ  THÔN  

XÓM ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C C THÀNH PH N THAM D   H C 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Mẫu số 08/GPMB-VC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2019/QĐ-UBND ngày      /     / 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN … CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .... ..., ngày..... tháng .....năm .... 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với đất vắng chủ của 

hộ............. 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN …. 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 c a 

Chính ph  quy định chi ti t thi hành m t số điều c a Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 c a Chính ph  quy 

định chi ti t 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 c a Chính ph  sửa 

đổi, bổ sung m t số Nghị định quy định chi ti t thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 c a B  Tài 

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

Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 c a 

B  trư ng B  Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ  uy t định số       ngày   tháng   năm c a  y ban nh n 
d n    về vi c thu hồi đất đối với h      ; 

Căn cứ  uy t định số       ngày   tháng   năm c a  y ban nh n 
d n    về vi c phê duy t phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 

h      ; 

  t đề nghị c a Ph ng Tài nguyên và Môi trường huy n, TP     tại Tờ trình 

số    ngày   tháng   năm  , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng bi n pháp tổ chức thu hồi đất, giải phóng mặt 

bằng theo di n vắng ch  đối với 
(1)
      địa ch  thường tr  tại      đang 



sử dụng thửa đất số         , thu c tờ bản đồ số            , bản đồ địa chính   , phường, 

thị trấn                     ập năm                           do ch  sử dụng đất không 

có mặt tại địa phương để phối hợp với Tổ chức  àm nhi m vụ bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư  

Thời gian thực hi n thu hồi đất giải phóng mặt bằng theo di n 

vắng ch  từ ngày    tháng  năm  đ n ngày    tháng   năm 

           

Điều 2. 

1.  uy t định này có hi u  ực kể từ ngày    tháng    năm  

2.  y ban nh n d n   /phường/thị trấn       có trách nhi m niêm y t 

công khai quy t định này tại trụ s   y ban nh n d n   /phường/thị trấn  , địa 

điểm sinh hoạt chung c a khu d n cư 

      

3. Giao (2)       triển khai thực hi n giải phóng mặt bằng thửa đất 

đ  nêu   Điều 1  

4. Kinh phí phục vụ thực hi n :             .................. 

                            

5. Ph ng Tài nguyên và Môi trường, Ch  tịch  y ban nh n d n 

  /phường/thị trấn   ; Tổ chức  àm nhi m vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

các đơn vị có  iên quan chịu trách nhi m thi hành quy t định này /  

 

Nơi nhận CHỦ TỊCH 
- Như Khoản 5 Điều 2  để thực hi n ;          Ký, đóng dấu  
- Thanh tra huy n, VKSND, CA huy n  

- S  TN&MT Nam Định để b/c); 
- Lưu:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Tên ch  sử dụng đất 
2 
Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giao nhi m vụ 

 



Mẫu số 09/GPMB-VC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

UBND HUYỆN, TP….. 

HỘI ĐỒNG BTHT, TĐC 

DA:…………................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN 

Thực hiện  iải ph n    t   n  v n  ch  đối với.................... 
 

 

 Căn cứ Dự án ..... đã được phê duyệt; căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm ... 

của ... đã được phê duyệt; 

Căn cứ Kế hoạch số ....../KH-UBND ngày ....... của UBND huyện, thành 

phố ………. về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; 

 Căn cứ Thông báo thu hồi đất số .../TB-UBND, ngày ..... tháng..... năm .... 

của UBND...thông báo thu hồi đất của hộ ông (bà).....địa chỉ:..... 

 Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND, ngày ..... tháng..... năm .... của 

UBND...về việc thực hiện kiểm đếm v ng chủ đối v i hộ ông (bà).....địa chỉ:..... 

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND, ngày ..... tháng..... năm .... của 

UBND...về việc thực hiện quyết định kiểm đếm v ng chủ đối v i hộ ông 

(bà).....địa chỉ:..... 

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND, ngày ..... tháng..... năm .... của 

UBND...về việc giải ph ng m t b ng diện v ng chủ đối v i hộ ông (bà).....địa 

chỉ:….. 

 Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư phối hợp v i UBND xã............., Ủy 

ban m t trận Tổ quốc Việt Nam xã.............đã tổ chức  iên hệ v i chủ sử dụng đất 

b ng nhiều cách nhưng người c  đất thu hồi vẫn không c  m t; 

 Hôm nay ngày... tháng … năm 20...., tại hộ gia đình ông (bà):.........., địa 

chỉ………...; 

   Ban thực hiện giải ph ng m t b ng diện v ng chủ huyện........phối hợp v i 

UBND xã, phường, thị trấn, cùng các thành phần c   iên quan tiến hành việc giải 

ph ng m t b ng v ng chủ đối v i hộ ông (bà)............................; Thống nhất  ập 

biên bản như sau: 

I- THÀNH PHẦN 

1- Hội đồn   ồi thườn , hỗ trợ, tái định cư: 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

2-  Tổ  iúp việc (nếu c ): 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

3- Đại diện UBND xã (phườn , thị trấn):…………………………… 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

4- Đại diện M t trận Tổ quốc Việt Na  xã: 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 
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 - Đại diện các hội, đo n th  xã (phườn , thị trấn):………………… 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

6- Đại diện tổ dân phố (thôn, x  ) ………………………………....... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

 - Đại diện các hộ li n    

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

8- Đại diện anh, e  h  h n  c a ch  s  d n  đất (nếu c ) 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

- Ông (Bà): …………………… Chức vụ:…………………………….... 

II- Nội dun :...................................................................................... 

........................................................................................................... 

Biên bản kết thúc vào hồi........giờ........phút........., đã đọc cho mọi người c  

m t cùng nghe, thống nhất nội dung biên bản và nhất trí ký tên dư i đây; được  ập 

thành 03 bản, 01 bản  ưu ở Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 01 bản  ưu ở 

UBND cấp xã, 01 bản gửi cho hộ dân bị cưỡng chế./. 

 

Đại diện anh, e  

h  h n  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Tổ trưởn   

(Trưởn  x  ) 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

N ười lập  iên  ản 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Hội Đồn  BTHT v  

TĐC 
(Ký và ghi rõ họ tên và 

đ ng d u) 

 

 

 

 

 

M t trận tổ quốc xã 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Tổ  iúp việc Hội đồn  

BTHTTĐC 

UBND xã.................. 
(Ký và ghi rõ họ tên và đ ng d u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện ch  s  d n  đất li n    
          (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Đại diện các hội, 

đo n th   
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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