
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi một số Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn liên quan  

đến bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng dự án Khu A - Tái định cư 1 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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 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; 

Căn cứ 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 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;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     

277/TTr-STNMT ngày 06/8/2020. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 428 QĐ/UB-XD ngày 23/3/2004 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí BTTH GPMB dự án Khu A - 

Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn như sau: 

“Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí BTTH GPMB dự án Khu A - Tái định 

cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn cho 81 hộ gia đình và 02 đơn vị với tổng số 

tiền bồi thường 11.105.076.304 đồng, trong đó: 

- Đất đai: 8.525.820.545 đồng. 

- Cây cối hoa màu: 437.545.250 đồng. 

- Nhà cửa vật kiến trúc: 1.801.950.509 đồng. 

- Bồi thường di chuyển: 81.000.000 đồng. 

- Thưởng di chuyển đúng tiến độ: 95.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: 42.000.000 đồng. 
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- Hỗ trợ ổn định đời sống: 69.930.000 đồng. 

- Chi phí hội đồng: 51.830.000 đồng.” 

Điều 2. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1052 QĐ/UB-XD ngày 07/7/2005 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí BTTH GPMB (giai đoạn II và 

bổ sung) dự án Khu tái định cư Mai Pha, thành phố Lạng Sơn như sau: 

“Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí BTTH GPMB (giai đoạn II và bổ 

sung) dự án Khu A Tái định cư Mai Pha, thành phố Lạng Sơn cho 83 hộ gia 

đình với tổng số tiền bồi thường 4.639.008.105 đồng, trong đó: 

- Đất đai: 3.032.703.845 đồng. 

- Nhà cửa vật kiến trúc: 1.414.291.260 đồng. 

- Cây cối hoa màu: 12.833.000 đồng. 

- Hỗ trợ di chuyển nhà cửa: 39.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ di chuyển mồ mả: 7.500.000 đồng. 

- Hỗ trợ thuê nhà: 73.800.000 đồng. 

- Chi phí Hội đồng: 58.880.000 đồng.” 

Điều 3. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

GPMB dự án Khu A - Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn phần bổ sung 

chênh lệch giá trị bồi thường vật kiến trúc như sau: 

“Điều 1. Phê duyệt phương án bổ sung chênh lệch giá trị bồi thường thiệt 

hại về vật kiến trúc, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc dự án Khu A - Tái định cư 

1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn như sau: 

a) Đối tượng được bồi thường: 52 hộ gia đình. 

b) Kinh phí bồi thường: 2.908.627.855 đồng. Trong đó:  

- Bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc: 2.850.027.855 đồng. 

- Chi phí hội đồng đền bù, thẩm định: 58.600.000 đồng.” 

Điều 4. Hủy bỏ một phần giá trị phê duyệt dự toán chi phí BTTH GPMB 

dự án Khu A - Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Hủy bỏ một phần giá trị đã phê duyệt dự toán chi phí BTTH GPMB dự 

án Khu A - Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đối với hộ ông Trần Chí 

Thành, số thứ tự 10 tại Biểu tổng hợp dự toán đền bù thiệt hại giải phóng mặt 

bằng dự án xây dựng công trình Khu A - Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 428 QĐ/UB-XD ngày 

23/3/2004 của UBND tỉnh với số tiền là 68.830.400 đồng. Trong đó: 

- Giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất: 34.475.000 đồng. 

- Giá trị bồi thường về vật kiến trúc: 34.355.400 đồng. 

2. Hủy bỏ một phần giá trị phê duyệt dự toán chi phí BTTH GPMB dự án 
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Khu tái định cư Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đối với hộ ông Trần Chí Thành, 

số thứ tự 07 tại Biểu tổng hợp phương án bồi thường TH GPMB Xây dựng công 

trình Khu tái định cư Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (giai đoạn II và bổ sung) ban 

hành kèm theo Quyết định số 1052 QĐ/UB-XD ngày 07/7/2005 của UBND tỉnh 

với số tiền là 23.171.000 đồng (giá trị bồi thường về đất). 

3. Hủy bỏ một phần giá trị phê duyệt dự toán chi phí BTTH GPMB dự án 

Khu A - Tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đối với hộ ông Trần Chí 

Thành, số thứ tự 07 tại Biểu tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư dự án Khu A - Tái định cư Mai Pha, thành phố Lạng Sơn phần bổ sung chênh 

lệch giá trị bồi thường vật kiến trúc ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-

UBND ngày 27/5/2009 của UBND tỉnh với số tiền là 35.837.800 đồng (giá trị bồi 

thường công trình nhà, vật kiến trúc). 

 (Giá trị bồi thường của hộ ông Trần Chí Thành bị hủy bỏ chi tiết tại các 

phụ lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 5. Các nội dung không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên như tại 

Quyết định số 428 QĐ/UB-XD ngày 23/3/2004, Quyết định số 1052 QĐ/UB-XD 

ngày 07/7/2005 và Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 của UBND tỉnh. 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 

nguyên môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, 

Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Giám 

đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và hộ ông Trần Chí Thành chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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