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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kinh phí hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư 

vào đất còn lại cho người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, để thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng Cầu Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG 

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

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 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; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 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 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng 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 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 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

16/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành đơn giá 

xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường 

bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết 

định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành 

Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi bổ sung 

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 

28/4/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban 

hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2024; 
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 Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-TCĐBVN ngày 28/4/2020 của Tổng cục 

đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và bổ 

sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 8, tỉnh Lạng Sơn (LS:08- 

DAĐT04) thuộc hợp phần cầu - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý 

tài sản đường địa phương (LRAMP); Căn cứ Quyết định số 2902/QĐ-TCĐBVN 

ngày 07/7/2020 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt thiết kế 

BVTC; dự toán xây dưng công trình và dự toán Gói thầu LS:8-XD:1 thuộc Dự án 

thành phần 8, tỉnh Lạng Sơn (LS:08-DAĐT04), Hợp phần Cầu - Dự án xây dựng 

cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); 

 Căn cứ Công văn số 2004/SGTVT-BQLXD ngày 07/8/2020 của sở Giao 

thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức tuyên truyền, vận động GPMB các vị 

trí xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (dự án LRAMP); 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ 

trình số 58/TTr-TNMT ngày 08/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kinh phí hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất và hỗ trợ chi 

phí đầu tư vào đất còn lại cho người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, để thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng Cầu Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Về đất đai 

1.1. Tổng số người sử dụng đất có đất thu hồi do tự nguyện trả lại đất: 02 

1.2. Đặc điểm vị trí đất thu hồi:  

Khu đất thu hồi tại thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn.  

1.2.1. Tổng diện tích: 608,4m2. 

1.2.2. Số lượng thửa đất: 05. 

1.2.3. Loại đất:  

STT Loại đất theo mục đích sử dụng Diện tích (m2) 

1 Đất trồng cây hàng năm khác 17,1 

2 Đất trồng cây lâu năm 591,3 

       Tổng (1+2) 608,4 

 2. Tổng số người sử dụng đất, người bị ảnh hưởng được hoàn trả giá trị 

quyền sử đất và chi phí đầu tư vào đất theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất: 02. 

3. Chủ đầu tư: UBND xã Chi Lăng. 

4. Nguồn vốn giải phóng mặt bằng: Nguồn vốn xã hội hóa. 



 

3 

 

 

5. Tổng kinh phí hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất và hỗ trợ chi phí 

đầu tư vào đất: 208.070.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh tám triệu, không 

trăm bẩy mươi nghìn đồng chẵn). Trong đó: 

STT 
Nội dung hoàn trả giá trị quyền sử 

dụng đất và chi phí đầu tư vào đất 
Số tiền (đồng) 

1 Hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất 28.714.500 

2 Hoàn trả chi phí đầu tư vào đất:  64.497.500 

2.1 Cây cối, hoa màu trên đất thu hồi 34.016.500 

2.2 
Cây cối, hoa màu trên đất mượn thi 

công 
30.481.000 

3 Hỗ trợ khác 28.714.500 

Tổng Cộng mục (1+2+3) 208.070.000 

 (Có biểu phương án ban hành kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. UBND xã Chi Lăng đảm bảo kinh phí thực hiện chi trả cho người 

được hoàn trả giá trị quyền sử đất và chi phí đầu tư vào đất. Quản lý chặt chẽ quỹ 

đất đã thu hồi để thực hiện dự án. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chủ tịch UBND 

xã Chi Lăng và người được hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư vào 

đất có tên trong biểu phê duyệt kinh phí ban hành kèm theo Quyết định này và các cá 

nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 3 (TH);                                                                    

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, HMD. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

  

Phùng Văn Nghĩa 
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