UY BAN NHAN DAN
HUY1N MINH LONG
So:1SS4 /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ty do - Hnh phüc
Mirth Long, ngày

4 tháng 12 nám 2018

QUYET D!NH
V vic phê duyt Phu'o'ng an bM thtrrng, ho trçr tái Ujnh cu và giãi phóng
mt bang âê xây diyng cong trInh: Khu dan cur thôn 3, xà Long Hip
Dja diem xây dirng: Xã Long Hip, huyn Minh Long
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can cir Lut To chirc ChInh quyên dja phuorig ngày 19/6/2015;
Can ci.r Lut Dat dai 2013 ngày 29/11/20 13;
Can cir Ngh djnh so 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInE phü Quy
djnh ye bôi thuè'ng, h trçi và tái djnh cu khi Nhà nuó'c thu hôi dat;
Can ciir Quyêt djnh s 67/2014/QD-UBND ngày 3 1/12/2014 cüa UBND
tinh Quàng Ngài ye vic Ban hành Quy dtnh ye giá các 1oi dat trên da bàn tinh
Quàng Ngãi áp ding cho thOi kST 5 nãm (20 15-2019);
Can cr Thông tu s 37/2014/TT-BTNIMT ngày 30/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi truO'ng ye vic quy djnh chi tiêt ye bôi thumg, h trçY, tái djnh Cu
và trInh tu, thu ti1c thu hôi dat, giao dat, cho thuê dat;
Can ci Quyt djnh s 49/2017/QD-UBND ngày 18/8/2017 cüa UBND tinh
ye vic Ban hành Quy djnh mt d và dm giá cay trông dê thxc hin vic bôi
thuO'ng, h trg khi Nhà nuóc thu hôi dat áp ding trên da bàn tinh Quãng Ngãi;
Can cir Quyt dtnh s 48/2017/QD-UBND ngày 18/8/2017 cña UBND
tinh Quàng Ngäi ye vic Ban hành Quy dinE ye bôi thuO'ng, h trg và tái djnh cu
khi Nhà nuóc thu hôi dat áp ding trên di.a bàn tinh Quàng Ngài;
Quyt djnh s 1 76/QD-UBND ngày 22/02/2018 cüa UBND tinh Quàng
Ngãi ye vic phê duyt h so diêu chinh giá dat nông nghip dê tInh tiên bôi
thumg, ho trg khi Nhà nuó'c thu hôi dat trên da bàn tinE Quàng Ngâi;
Can ciii Quyêt djnh s 1302/QD-UBND ngày 25/10/20 18 cüa Chü tjch
UBNI) huyn Minh Long ye vic phê duyt Báo cáo Kinh te - k5 thut dâu tu
xây dçmg Cong trInh: Khu dan Cu thôn 3;
Can ciir Quy& dinh s 725/QD-UBND ngày 23/7/20 18 cüa Chü tjch
LJBND huyn Minh Long ye vic giao dan vj chuân bj cac dir an dâu tu näm
2018 dê thuc hiên dau nãm 2019;
can ciii Cong van s 2644/STC-QLGCS ngày 08/11/2018 cüa Sâ Tài
chinE ye vic don giá go té thumg bInh quân qu IV/2018 dê lam Co s tinE ho
trg on djnh dOi song khi Nhà nuc thu hôi dat;
1

Can ctlr Cong van s 421 8/UBND-NNTN ngày 20/8/2015 cña UBND tinh
Quãng Ngãi ye vic kinh phi dçr phông thirc hiên cuO'ng chê kiêm dêm và cuô'ng
chê thu hôi dat;
Trên co s Báo cáo s 102/BC-TNMT ngây 1 9/1 2/2018 cüa phông Tài
nguyen vâ Môi trung huyên ye viêc thâm dinh phumg an bôi thuô'ng, ho trçi Va
tái dnh cu dê xay drng cOng trInh: Khu dan CU thôn 3, xã Long Hip, huyên
Minh Long,
QUYET JMNH:
Diêu 1. Phê duyêt phu'Gng an bM thuô'ng, h trçY và tái dnh cu d xây
drng cOng trInh: Khu dan CU thôn 3, xä Long Hip, huyn Mirth Long vci các
ni dung nhu sau:
I. Tng din tIch 1ãt thu hli là:

1.969,2 m 2
- Din tIch thu hM trong quy hoach: 1.899,8 m2
- Diên tICh ngoài quy hoaCh thu hi luôn: 69,4 m2
1. Dt nOng nghip: Tng sé, thra dt bM thiiing h trçy: 05 thira; tng
diên tIch: 1.969,2 m2, trong do:
- Dat Chuyen trng 1a nrnc (LUC) VT1:

1.845,8 m2
- Dt bang trOng cay hang nãm khác (BHK) VT1: 123,4m2
2. Tng s h gia dInh, cá nhan dUcYC bi thung M trçi: 06 h.
II. Tng kinh phi: 258.132.855 &ing (Bang chib: Hal tram nám mzi
tam triêu môt tram ba inicii hal nghln tam tram nám mzcti lam dOng), trong dO:
Phn 1. Chi phi bi thi.r?ing, h trçr trçrc tiêp: 240.364.624 dng
1. BM thuô'ng v dt:
190.02 1.304 dng
2. BM thuông ye
CÔi hoa màu:
18.280.000 dông
3. CáC khoán h trçi:
32.063.320 dng
Phn 2. Clii phi t chfrc thçrc hin bili thu'?rng, h tro':
5.000.000 &ng
1. Chi phi t chiirc dUçYC giao lam cong tác bi thung h trçY và tái dinh
CU
(Phân 2* 80%): 4.000.000 dOng
2. Chi phi Cho UBND huyn: (Phn 2* 2,5 %) 125.000 dông
3. Chi phi cho phông TNMT: (Phn 2*1,5 %) 75.000 dng
4. Chi phi Van phông DKDD tinh — Chi nhánh Minh Long: (Phn 2 *1%)
5 0.000 dông
5. Chi phi cho UBND xâ: (Phn 2*10%) 500.000 dng
6. Chi phi thm djnh: (Phn 2* 5%)
250.000 dng
Phn 3. Dir phông clii: (Phn 1+ phn 2*5%) 12.268.231
(Cu the2 cO phu hic kern theo)
2

dông

Phân 4. Chi phi c1rrng ch kiêm dm và ctrö'ng chê thu hôi dat
(phân 2*10%): 500.000 dông.
5. Nguôn von dâu tir: Ngân sách huyn.
6. Thô'i gian thyc hin: Nàm 2018 - 2019.
Biu 2. To chrc thirc hiên:
Quyêt di.nh nay lam can cir d thxc hin vic din bü, cp phát tin tn tay
cho nhng h dan có tài san näm trong yang quy hoch cüa dr an bang tiên mt
và nhU'ng don vi dugc den bü theo mic dIch cong vic, cüng nhu theo giá tn, den
bü ghi tti Diêu 1 cüa Quyêt dtnh nay. Niêm yet cong khai Quyêt djnh tai trgi s&
UBND xä Long Hip và nlià van hóa thôn 3, xà Long Hip, huyn Minh Long.
Trung tarn phát trin qu5 dt huyn có trách nhim thu hi Giy chirngnhn
quyên si:r diing dât quyên s& hru nlTlà dôi vO'i h gia dInh, cá nhân bi. thu hOi dat
gri den Van phông däng k dat dai tinh Quãng Ngãi - Chi nhánh Minh Long dê
chinh l Giây chirng nhn quyên sir dmg dat và ho so' dja chInh theo quy djnh
cüa pháp lut.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k.
lJiêu 4. Chánh Van phông HDND&UBND huyn; Thu trung các co
quan: Tài chInh - Kê hotch, Tài nguyen - Môi tnthng, Trung tarn phát triên qüy
dat, Ban quãn 1 dix an DTXD, Kho bc Nhà nuóc huyn; Van phông dang k
dat dai tinh Quâng Ngäi - Chi nhánh Minh Long; Chü tjch UBND xa Long Hip
và các to chrc, h gia dInh, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành
Quyêt dnh nay.!.
No'i n/ian:
- Nhu' Diêu 4;
- CT, cac PCT;
-VP:PCVP;
-.LuuVT.
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BANG TONG HP GIA TRj BOI THISNG, HO TR, CHI PH! PHUC VJ BOI THIfO'NG CHI PHI THAM DNH
PHONG CHI CONG TRINH: KHU DAN CU' THON 3 xA LONG HIP
MINH LONG, TINH QUANG NGAI
DA DIEM: XA LONG HIP, HUY
(Ban hành kern theo Quyé't dfnh sá:AS 24 /QD-UBY P
Phân I: Mire bM thu'ô'ng, ho tro':

/12/2018 cia C/in tjch UBND huyn Minh Long)

i fk
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4

Don giá

H s6 bü ctthc
vfin chuyCn

Thành tiên
(dông)
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7

8=4*5*6*7

1
A

DAT BA!

3
m2

Al

BEii thuô'ng ye dat (1+11)

m2

1.969,2

I

Bat san xuât nông nghip, dat vtrô'n (1+2)

m2

1.969,2

1

Bat san xuât nông nghip

m2

1.969,2

1,1

m2

1.845,8

100%

24.200

44.668.360

Dt chuyên trng ha nuóc vj trI 1

1,2

m2

123,4

100%

22.990

2.836.966

Dt bang trèng cay hang näm khác

A2

I1 tro' v dt (1+11)

m2

I

H trçr dt san xuât nông nghip

m2

1.969,2

1,1

m2

1.845,8

300%

24.200

134.005.080

Dt chuyên trng lilia nuâc vj tn 1

123,4

300%

22.990

8.5 10.898

Dt bang trng cay hang nãm khác

m2

1,2

2

1.969,2

190.021.304
47.505.326
47.505.326
47.505.326,0

142.515.978
142.515.978

18.280.000

B

CAY COI,HOAMAU
Keo, cay có dumg kInh gc 7cm dn < 10cm
Tre thu'ng cay già sir diing duçc

Cay

6,0

100%

50.000

300.000

1

Cay

145

100%

70.000

10.150.000

Chuôi cay có bung

32

100%

100.000

3.200.000

3

Cay

4

Cay

44

100%

40.000

1.760.000

Chuôi cay chua có bung
Chuôi cay con cOn chung trong bii

Cay

15

100%

8.000

120.000

5

XàcrcâycO dkgtc 18cm

Cay

6

100%

150.000

900.000

6

Su Dông cay cO DK gc ~ 12 cm dn < 16 cm

Cay

12

100%

100.000

1.200.000

7

2

8

Lim xanh cay có DK gc 3 cm

Cay

2

100%

40.000

80.000

9

Dào tiên cay có chiu cao than ? im chua cho qua

Cay

1

100%

70.000

70.000

10

Dira cay cho qua

Bii

20

100%

25.000

c

500.000

CAC KHOAN HO TRO

1

H trn n diith ctOi sng trong thai gian 01 tháng (den
giá bng 30kg go x 10.668 dng x 1 tháng/khu)

Khu

8

100%

320.040

2.560.320

2

H trG in dinh di sng trong thvi gian 03tháng (dcin
giá bng 30kg go x 10.668 dng x 3 tháng/1chu)

Khu

5

100%

960.120

4.800.600

H tro n dinh di sng trong thai gian 01 tháng (den
giá bng 30kg go x 10.668 dng x 6 tháng/khu)

Khu

10

100%

1.920.240

19.202.400

1

100%

5.500.000

5.500.000

4

H trçi ho gia dlnh tai thai dim thu hi dt là h nghèo
bj thu hi trén 30% din tich dAt nông nghip dang sfr
ding

32.063.320

H

Tng cong Phân 1= (A+B+C)

240.364.624

Phân II: Chi phi t chü'c thj'c hin bi thu'&ng, h tro và tái dinh cu

5.000.000 dng

1

Chi phi t chirc duc giao lam cong tác bi thu'ang h trV va tái djnh cu (Phn 11*80%)

2

Chi phi cho UBND cp huyn (Phn 11*2,5 %)

3

Chi phi cho c quan TN&MT cp huyn (Phn 11*1,5%)

75.000 dng

4

Chi phi cho Van phOng dang k dAt dai tinh chi nhánh Minh Long (Phn 11*1%)

50.000 dng

5

Chi phi cho UBND cp xã (Phn II *10%)

500.000 dông

6

Chi phi thm dinh phuung an bi thix&ng, h trV và tái djnh cu (Phn 11*5%)

250.000 dng

4.000.000 dng
125 .000 dng

Phmn III: Dir phông chi (Phn I + Phãn II) x 5%:
Phân IV: Kinh phi du phông thic hin curölig ch kim dm vã cuö'ng ch thu hôi dat (Phn II) x 10%:
* Tong giá trj bi thu'&ng, ho tro và tái djnh cur (Phn I
+ Phân 11+ Phân III + Phãn IV):

12.268.231 dông
500.000 dOng
258.132.855 dOng

Bang chü: Hai tram nàm 1dm tr4u mt tram ba mu'oi hai ngàntdm tram nàm mwo'i lam dng

