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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND    Hồng Lĩnh, ngày         tháng 12 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH    

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định công trình  

Đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1), đợt 10 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  

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

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 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

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

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của 

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 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND 

tỉnh ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 

02/10/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về 

chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê  uyệt  ế ho ch sử  ụng đất năm 2022 thị    Hồng Lĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND 

tỉnh Ban hành “Bộ đơn giá bồi thường các lo i nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả,tàu 

thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy 

hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê  uyệt thiết kế bản vẽ thi công và  ự toán  ây  ựng công trình Đường 

trục chính trung tâm thị    Hồng Lĩnh (giai đo n 1); 

Căn cứ Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND thị    

về việc phê  uyệt giá đất cụ thể làm căn cứ giao đất tái định cư TDP7, phường 

Bắc Hồng, khu  ân cư TDP 6,7, phường Đậu Liêu và giá đất cụ thể sử dụng làm 
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căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  ự án Đường trục chính trung tâm thị    

Hồng Lĩnh (giai đo n 1); 

Căn cứ Thông báo số 09/TB-UBND ngày 16/01/2020 của UBND thị    về 

việc thu hồi đất thực hiện dự án Đường trục chính trung tâm thị    Hồng Lĩnh 

(giai đo n 1); 

Căn cứ Trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, 

GPMB dự án Đường trục chính trung tâm thị    Hồng Lĩnh từ các tờ bản đồ địa 

chính số 18, 24, 33 tỷ lệ 1/500 của phường Bắc Hồng, thị    Hồng Lĩnh; trích 

lục, chỉnh lý phục vụ bồi thường, GPMB thửa đất số 10, tờ bản đồ địa chính số 

33  o Trung tâm phát triển quỹ đất lập và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 

tỉnh chi nhánh thị    Hồng Lĩnh - Can Lộc kiểm tra ngày 03/01/2020;   

Theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình 

Đường trục chính trung tâm thị    Hồng Lĩnh (giai đo n 1) t i Tờ trình số 

487/TTr-HĐBT ngày 24/11/2022; đề nghị của Tổ thẩm định t i Tờ trình số 

54/TTr-TNMT ngày 29/11/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Đường 

trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1), đợt 10 với các nội dung sau: 

1. Số đối tượng bị ảnh hưởng: 06 hộ gia đình, cá nhân; 

2. Dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ phê duyệt: 12.309.268.141 đồng 

 (Chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo); 

3. Kinh phí đảm bảo thực hiện công tác BT, HT, TĐC: 485.526.000 đồng 

(Chi tiết có Phụ lục 02 kèm theo); 

4. Tái định cư: Bồi thường bằng giao đất ở tái định cư cho 05 hộ gia đình, cá 

nhân; giao 01 lô đất ở tái định cư để tách hộ cùng chung sống trên thửa đất thu hồi  

(Chi tiết có Phụ lục 03 kèm theo). 

 Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Đường trục chính 

trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) căn cứ khối lượng tài sản thiệt hại thực tế 

và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt để chi trả trực tiếp cho 

các đối tượng theo quy định; tổng hợp quyết toán vào giá trị công trình theo chế độ 

quản lý tài chính hiện hành. 
 

2. Giao phòng Tài nguyên và môi trường hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân 

thực hiện nghĩa vụ tái chính (nếu có) và tham mưu UBND thị xã giao đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Trưởng các phòng: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Hội đồng BT, HT, TĐC Đường trục 

chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1), Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng, 
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các ông, bà có tên tại Điều 1 và các ban ngành liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Hội đồng BT, HT, TĐC; 
- UBND phường Bắc Hồng; 
- Lưu: VT, TNMT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

              Nguyễn Huy Hùng 
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