
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1393/QĐ-UBND Chi Lăng, ngày 20 tháng 4 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng giá đất 

cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 

công trình Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào 

xã Y Tịch, huyện Chi Lăng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2013; 

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

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Nghị định số số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ về quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 

1.490.000 đồng/tháng; 

Căn cứ Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của 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; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 

12 năm 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 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự 

toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất; Căn cứ Thông tư số 

74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 136/2017/TT-

BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động 

kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về Tài nguyên môi trường; 
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Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày14/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ 

thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; 

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mở 

mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; 

Căn cứ Công văn số 937/UBND-KTN ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về việc 

xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Chi Lăng về việc Kiện toàn Hội đồng và Tổ công tác giúp việc 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Xây dựng mở mới tuyến 

đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; 

Căn cứ Quyết định số 6033/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Chi Lăng về việc Phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 517/UBND-VP ngày 30/3/2022 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc giao tham mưu xây dựng giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư tuyến đường Y Tịch - TT Chi Lăng; 

Xét Công văn số 123/TCKH ngày 14/4/2022 của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Chi Lăng về việc ý kiến thẩm định Dự toán và Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu xây dựng giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước 

thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị 

trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; 

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

số 195/TTr-TNMT ngày 18/4/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng giá 

đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 

công trình Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y 

Tịch, huyện Chi Lăng. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên dự án: Xây dựng giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường 

khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng mở mới tuyến đường 

liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng 

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2022. 

5. Mục tiêu thực hiện: Xác định được giá đất cụ thể làm cơ sở cho việc 

thực hiện tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để 
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thực hiện công trình Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng 

vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng. 

6. Nội dung và công việc chính:  

Triển khai các công việc cần thiết để xây dựng giá đất cụ thể làm căn cứ 

tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng mở 

mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng 

đảm bảo các nội dung sau: 

6.1. Điều tra, tổng hợp,  phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường. 

6.2. Áp dụng phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất. 

7. Giá gói thầu: 201.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh một triệu, 

hai trăm nghìn đồng chẵn). 

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng đặt hàng trọn gói.  

9. Nguồn kinh phí:  

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng công trình 

Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện 

Chi Lăng đã được UBND huyện giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. 

10. Thời gian thực hiện: 180 ngày (triển khai từ tháng 4 năm 2022). 

(có biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 

2. Thẩm định và phê duyệt quyết toán: Thực hiện theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

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

nguyên và Môi trường huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám 

đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Chi Lăng, Chủ 

tịch UBND xã Y Tịch, Chủ đầu tư công trình và các cá nhân, tổ chức có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 3 (TH); 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh;                                                                    

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS, LAT. 
 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

  

 
  

Vi Nông Trường 
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