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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

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

Căn cứ 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;  

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

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

 Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP 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 01/2017/NĐ-CP ngày 06 ngày 01 năm 2017 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai; 

 Căn cứ Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 ngày 4 tháng 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP 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 148/2020/NĐ-CP ngày 18 ngày 12 tháng 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 ngày 6 tháng 2014 của 

Bộ trưởng 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 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cụ thể một số nội dung 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 01 năm 

2023 và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 12/2015/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 

sửa đổi Điều 18 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 

10/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 về việc bãi bỏ Điểm 6 Khoản 3 

Điều 1 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ; 

Bãi bỏ các Điều: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 của Quy định kèm theo Quyết định số 

11/2014/QĐ-UBND ngày 10 ngày 9 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành 

Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Đơn giá bồi 

thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ; Bãi bỏ các Điều: 1, 2, 4, 5, 6 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 03 

tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của UBND 

Tỉnh Phú Thọ; sửa đổi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú 

Thọ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành, thị; Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; Website Chính phủ; 

- Các Bộ: TN&MT, Tài chỉnh, Tư pháp; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ pháp chế - Bộ TN&MT; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm công báo tin học (VP UBND tỉnh); 

- Lưu VT, TN2. 
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