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QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trọ’ và tái định CU' dự án xây 

dựng cầu Vàm Rầy trên tuyến Quốc lộ 80 tại xã Bình Son, 
huyện Hòn Đất, tinh Kicn Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẨT

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền đỉa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về việc quy định giá đất;
Căn cứ Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi. thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định sổ 01/2017/NĐ-CP ngày Oố tháng 1 năm 2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
đất đai;

Căn cử Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 
Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định 
khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 
tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của 
UBND tỉnh Kiên Giang Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn 
tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định 22/2015/QĐ-ƯBND ngày 17 tháng 06 năm 2015 của 
ƯBND tỉnh Kiên Giang Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định 18/2018/QĐ-ƯBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của 
UBND tỉnh Kiên Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 
năm 2015 của ƯBND tỉnh Kiên Giang;





Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 07'tháng 5 năm 2019 của UBND 
tỉnh Kiên Giang ban hành quy định bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là 
thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019;

Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của UBND 
tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, bảng 
đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh 
Kiên Giang năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của 
ƯBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Ke hoạch sử dụng đất năm 2019 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngàỵ 28 tháng 8 năm 2019 của 
ƯBND tỉnh Kiên Giang về giá đất cụ thế tính tiền bồi thường quyền sử dụng đất 
khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Vàm Rầy, xã 
Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 2875/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án tín dụng 
ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 để đầu 
tư một số cầu yếu ưu tiên;

Căn cứ Công văn sổ 357/UBND-KTCN ngày 01 tháng 4 năm 2019 của 
UBND tỉnh Kiên Giang về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng 
mặt băng câu Vàm Rây thuộc dự án tín dụng ngành giao thông vận tải đê cải tạo 
mạng lưới dường Quốc gia lần thứ 2;

Xét'đề nghị của của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòn Đất tại 
Tờ trình số M/TTr -TNMT ngày tháng /lonăm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây 
dựng cầu Vàm Rầy trên tuyến Quốc lộ 80 tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh 
Kiên Giang, với các nội dung sau:

Đom vị đo đạc, lập phưomg án: Trung tâm Phát triển Quỹ đất Kiên Giang.
Chủ đầu tư: ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất.

Tổng kinh phí phương án (1+2+3): 16.776.820.600 đồng
(Mười sáu tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi ngàn, 

sáu trăm đồng)
1. Kinh phí bồi thưòìig, hỗ trọ’ (a+b): 16.415.675.700 đồng
a. Kinh phí bồi thường: 14.036.975.700 đồng
- Bồi thường về đất đai:
- Bồi thường cây trồng:

5.718.165.200 đồng
14.810.000 đồng

- Bồi thường vật kiến trúc:
- Bồi thường di chuyển trong phạm vi huyện:

8.249.000.500 đồng
55.000.000 đồng

b. Kinh phí hỗ trọ’: 2.378.700.000 đồng
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- Hỗ trợ khác:
Trong đó:
+ Hỗ trợ tái định cư:
+ HỖ trợ tái định cư * 70%:
+ Kinh doanh có đăng ký:
+ Kinh doanh không đăng ký:

2.378.700.000 đồng 

2.172.000.000 đồng 
126.700.000 đồng 
46.000.000 đồng 
34.000.000 đồng

2. Kinh phí tỗ chúc thực hiện bồi thường, hỗ trọ' và tái định cư: 
328.313.500 đồng

Căn cứ Điều 23 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/06/2015 của 
UBND tỉnh Kiên Giang, kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư là 2%: 16.415.675.700 X 2% = 328.313.500 đồng;

Căn cứ Khoản 2, Điều 24 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 
17/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang, nội dung chi cho công tác tổ chức thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tổng kinh phí tổ chức thực hiện được 
trích như sau:

a. Trích 3% kinh phí được trích chuyển về tài khoản tiền gửi của Chi cục 
Quản lý đất đai thuộc sỏ' Tài nguyên và Môi trường để chi cho công tác xác định 
giá đất cụ thể tính tiền bồi thường: 9.849.400 đồng;

b. Trích 5% kinh phí được trích chuyển về tài khoản tiền gửi của sỏ' Tài 
chính đế chi cho việc thẩm định giá đất bồi thường: 16.415.700 đồng;

c. Trích 17% kinh phí được trích chuyển về tài khoản tiền gửi cùa phòng 
Tài nguyên và Môi trường huyện để chi cho các nội dung tại Điều 25 Quyết định 
số 22/2015/QĐ-ƯBND ngày 17/6/2015 của ƯBND tỉnh Kiên Giang; 55.813.300 
đồng;

d. Còn lại 75%: kinh phí do Trung tâm Phát triển quỹ đất chi cho công tác 
bôi thường, hỗ trợ và tái định cư: 246.235.100 đồng.

3. Kinh phí dự phòng tổ chúc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và 
cưỡng chế thu hồi đất: 32.831.400 đồng

Căn cứ Khoản 4 Điều 23 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 
17/06/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang, kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện 
cưỡng chê kiêm đêm và cưỡng chế thu hồi đất không quá 10% kinh phí quy 
định tại Khoản 1, Khoản 2 hoặc Khoản 3 điều này để tổng họp đưa vào dự toán 
chung: (328.313.500 X 10%) = 32.831.400 đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện phương án: Trích từ nguồn vốn .đối ứng trong 
nưó’c giao cho UBND huyện Hòn Đất quản lý, sau khi phương án đuực phê 
duyệt ỤBND huỵện Hòn Đất chuyển kinh phí bồi thưòng cho Trung tâm 
Phát triển quỹ đất tỉnh Kiền Giang tổ chức chi trả.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này đề nghị Trung tâm Phát triển 
quỹ đât tỉnh Kiên Giang tô chírc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái
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định cư đã được phê duyệt; chủ trì phối họp với các phòng ban huyện: Phòng Tài 
nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Ke hoạch, Phòng Kinh Te và Hạ tầng, 
UBND xã Bình Sơn tố chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân theo phương án được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND hụyện, Trướng phòng Tài 
nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kê hoạch, Trưởng phòng 
Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang, thủ 
trưởng các CO' quan đơn vị có liên quan và các tổ chức, hộ gia đình có tên trong 
phương án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nữi nhận:
- Như Điều 3;
- Chi Cục QLĐĐ (để theo dõi);
- CT và các PCT.ÙBND huyện;
- LĐVP, cv Mến;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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