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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /2020/QĐ-UBND 

 
Bắc Giang, ngày        tháng 7 năm 2020  

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND  ngày 21/5/2019 

của UBND tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn  tỉnh Bắc Giang  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     

443/TTr-TNMT ngày 29 tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của 

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

hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

1. Bổ sung khoản 6 vào Điều 19 như sau:  

“6. Cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa, không đủ điều kiện được bồi 

thường về tài sản thì được hỗ trợ như sau:  

Trường hợp trồng trước ngày 01/01/2020 không được cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền cho phép nhưng khi trồng không bị lập biên bản ngăn chặn, xử lý 

của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ bằng 80% đơn giá bồi thường cây trồng 

tương ứng do UBND cấp huyện ban hành theo mật độ quy chuẩn. 

Không hỗ trợ đối với cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa từ ngày 

01/01/2020 mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.  
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UBND cấp xã nơi có đất thu hồi chịu trách nhiệm xác nhận thời điểm 

trồng cây trước ngày 01/01/2020 để làm căn cứ quyết định hỗ trợ.  

2. Bỏ cụm từ “giao ổn định lâu dài” tại điểm a và điểm b, khoản 5 Điều 19 

và khoản 1, khoản 2 Điều 20.  

3. Bổ sung điểm d vào khoản 4 Điều 29 như sau: 

"d. Quy định mật độ quy chuẩn trồng cây lâu năm để làm căn cứ hỗ trợ". 

Điều 2.  Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất đã phê duyệt theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 

năm 2019 của UBND tỉnh, đã trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và bàn 

giao mặt bằng xong trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện 

theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng quy định tại Quyết định này.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Lưu VT, TN.Thắng (5). 

Bản điện tử: 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Như khoản 2, Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; 

- TAND tỉnh, VKSND tỉnh, cục THADS tỉnh;  

- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, 

- Cục Thuế Bắc Giang, Kho bạc NN Bắc Giang;  

- Báo Bắc Giang;   

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;  

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, các phòng chuyên viên; 

+ Trung tâm Thông tin (đăng tải). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lại Thanh Sơn 
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