
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                            

Số:        /2021/QĐ-UBND Nam Định, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, 

công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước                                               

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-C  ngày 26/02/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 

51/2020/NĐ-C  ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 14/2014/NĐ-C  ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

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

định về b i thư ng, h  tr , tái định cư  hi Nhà nư c thu h i đất; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-C  ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chất lư ng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-C  ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hư ng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị tại T  trình số 148/TTr-SXD ngày 15/12/2021 của Sở Xây 

dựng, Báo cáo thẩm định số 1515/BC-ST  ngày 15/12/2021 của Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ 
trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước                                               
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/01/2022 và thay thế 

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh 

Nam Định quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây 

dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định; các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

- Bộ Xây dựng; 

- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND tỉnh;            

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;     

- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: Vp1, Vp3, Vp6, Vp5. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Lan Anh 
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