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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 12/2015/Qð-UBND              Phú Thọ, ngày 14 tháng 9 năm 2015 

 
QUYẾT ðỊNH 

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
11/2014/Qð-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy ñịnh cụ thể 
một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư và ðơn giá bồi thường về vật 

kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh  
 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi 
ñất; Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về giá ñất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Quy ñịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

Xét ñề nghị tại Tờ trình số 548/TTr-TNMT ngày 14/9/2015 của  Sở Tài nguyên và 
Môi trường, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 11/2014/Qð-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy ñịnh cụ 
thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư và ðơn giá bồi thường về vật kiến 
trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh.  

1. Sửa ñổi ðiều 4 như sau: 

“ðiều 4. Bồi thường về ñất ñối với hộ gia ñình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ 
chồng cùng chung sống trên một thửa ñất ở bị thu hồi  (Thực hiện Khoản 2 ðiều 6 
Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ). 

Trường hợp hộ gia ñình quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 6 Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ mà trong hộ gia ñình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng 
cùng chung sống trên một thửa ñất ở thu hồi, nếu ñủ ñiều kiện tách thành từng hộ gia ñình 
riêng theo quy ñịnh của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia ñình có chung quyền sử 
dụng một thửa ñất ở thu hồi thì ñược bồi thường ñất ở bằng việc bố trí tái ñịnh cư cho 
từng hộ gia ñình(nếu có nhu cầu). Diện tích ñất bố trí tái ñịnh cư ñảm bảo các ñiều 
kiện sau: 
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1. Diện tích ñất ở tái ñịnh cư cho từng hộ gia ñình không thấp hơn diện tích 
một suất ñất tái ñịnh cư tối thiểu và không lớn hơn hạn mức giao ñất ở theo quy ñịnh 
tại ñịa phương. 

2. Tổng diện tích ñất ở tái ñịnh cư cho các hộ gia ñình trong thửa ñất ở bị thu 
hồi không vượt quá tổng diện tích của ñất ở bị thu hồi và 1,5 lần diện tích một suất 
ñất tái ñịnh cư tối thiểu theo quy ñịnh tại ñịa phương. 

2. Bổ sung ðiều 10a như sau: 

ðiều 10a. Bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với ñất.  

Khi Nhà nước thu hồi ñất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với ñất bị thiệt hại về 
tài sản thì ñược bồi thường theo quy ñịnh tại các ðiều 88, 89 và 90 Luật ðất ñai 
2013, trừ các trường hợp theo quy ñịnh tại ðiều 92 Luật ðất ñai 2013 và các Khoản 
1, 4, 6 và 7 ðiều 35 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

3. Bổ sung các Khoản: 5, 6, 7,  8 và 9 của ðiều 23 như sau: 
5. Hỗ trợ thiệt hại về tài sản trong trường hợp không ñược bồi thường theo quy 

ñịnh tại ðiều 10a Quy ñịnh này nhưng ñược tạo lập trước ngày 01/7/2014, cụ thể như 
sau:  

a) ðối với công trình vật kiến trúc xây dựng trên ñất vườn cùng với thửa ñất ở 
thì ñược hỗ trợ bằng 100% ñơn giá bồi thường vật kiến trúc theo quy ñịnh của UBND 
tỉnh tại thời ñiểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư. 

b) ðối với công trình vật kiến trúc xây dựng trên ñất của hộ gia ñình, cá nhân 
làm trang trại không ñủ ñiều kiện bồi thường về tài sản thì ñược hỗ trợ như sau: 

- ðối với trường hợp việc sử dụng ñất của trang trại phù hợp với quy hoạch sử 
dụng ñất ñược duyệt thì ñược hỗ trợ 100% ñơn giá bồi thường vật kiến trúc theo quy 
ñịnh của UBND tỉnh tại thời ñiểm quyết ñịnh thu hồi ñất; 

- ðối với trường hợp việc sử dụng ñất của trang trại không phù hợp với quy 
hoạch sử dụng ñất ñược duyệt, thì ñược hỗ trợ 80% ñơn giá bồi thường vật kiến trúc 
theo quy ñịnh của UBND tỉnh tại thời ñiểm quyết ñịnh thu hồi ñất. 

c) ðối với công trình, vật kiến trúc xây dựng trên ñất nông nghiệp, các loại ñất 
khác không phải là ñất ở hoặc các loại ñất không ñược xây dựng công trình, vật kiến 
trúc thì ñược hỗ trợ 50% ñơn giá bồi thường vật kiến trúc theo quy ñịnh của UBND 
tỉnh tại thời ñiểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư. 

d) ðối với nhà, công trình, vật kiến trúc không hợp pháp ñược tạo lập kể từ 
ngày 01/7/2014 thì không ñược hỗ trợ. 

6. ðối với ñất nông nghiệp, ñất vườn, ao trong cùng thửa ñất có nhà ở  nhưng 
không ñược cấp có thẩm quyền công nhận là ñất ở, ngoài việc ñược bồi thường, hỗ 
trợ theo quy ñịnh còn ñược hỗ trợ thêm 20% giá ñất ở của thửa ñất bị thu hồi theo 
Bảng giá ñất quy ñịnh của tỉnh tại thời ñiểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái ñịnh cư nhưng tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ ñối với 1m2 ñất loại này không ñược 
cao hơn giá 1m2 ñất ở cùng thửa ñất (tính theo Bảng giá ñất quy ñịnh của tỉnh) tại 
thời ñiểm tính toán. Trường hợp thửa ñất chỉ có ñất vườn, ngoài hỗ trợ theo quy ñịnh 
còn ñược hỗ trợ thêm 20% trung bình giá ñất của các thửa ñất ở liền kề với thửa ñất 
vườn. 
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7. ðối với hộ nghèo khi bị thu hồi ñất ñược hỗ trợ như sau: 
a) Hộ gia ñình, cá nhân thuộc diện hộ nghèo ñủ ñiều kiện ñược hỗ trợ ổn ñịnh 

ñời sống theo quy ñịnh tại ðiểm a Khoản 3 ðiều 19 Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ thì ngoài việc ñược hỗ trợ ổn ñịnh ñời sống theo quy ñịnh tại 
Khoản 1 ðiều 17 Bản quy ñịnh này còn ñược hỗ trợ trong thời gian 03 năm theo số 
nhân khẩu có trong sổ hộ khẩu theo các mức sau: 

- Thu hồi từ 30% ñến 70% diện tích ñất nông nghiệp ñang sử dụng thì ñược hỗ 
trợ 1.800.000 ñồng/khẩu/năm; 

- Thu hồi trên 70% diện tích ñất nông nghiệp ñang sử dụng thì ñược hỗ trợ 
2.000.000 ñồng/khẩu/năm; 

Diện tích ñất nông nghiệp ñang sử dụng ñược tính hỗ trợ theo quy ñịnh tại 
ñiểm này ñược xác ñịnh theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 5 Thông tư số 37/2014/TT-
BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Hộ gia ñình, cá nhân thuộc diện hộ nghèo tại thời ñiểm bị thu hồi ñất ở ñược 
hỗ trợ trong thời gian 3 năm theo số nhân khẩu có trong hộ khẩu như sau: 

ðVT: ñồng/khẩu/3năm 

STT Diễn giải Khu vực 

Nông thôn 

Khu vực 

ðô thị 

1 Diện tích ñất ở bị thu hồi từ 30% ñến 
70% diện tích ñất ở ñang sử dụng 

1.300.000 1.600.000 

2 Diện tích ñất ở bị thu hồi trên 70% 
diện tích ñất ở ñang sử dụng 

1.400.000 1.750.000 

c) Hộ gia ñình, cá nhân thuộc diện hộ nghèo trực tiếp sản xuất nông nghiệp có 
ñất ở và ñất nông nghiệp ñang sử dụng bị thu hồi chỉ ñược áp dụng một hình thức hỗ 
trợ giảm nghèo ở mức cao nhất. 

Diện tích ñất nông nghiệp tính hỗ trợ hộ nghèo theo quy ñịnh tại ðiểm a 
Khoản 7 ðiều này ñược xác ñịnh theo từng quyết ñịnh thu hồi ñất, không cộng dồn 
diện tích ñất nông nghiệp, ñất ở ñã thu hồi của các quyết ñịnh thu hồi ñất trước ñó. 

8. Trường hợp người ñang sử dụng ñất nuôi trồng thủy sản ñược hình thành do 
ñào (ñắp) ao ñược cơ quan nhà nước cho phép, khi Nhà nước thu hồi ñất thì ngoài 
việc ñược xem xét bồi thường hỗ trợ về ñất theo quy ñịnh còn ñược hỗ trợ chi phí ñào 
(ñắp) ao mà ñến thời ñiểm Nhà nước thu hồi ñất còn chưa thu hồi hết, việc hỗ trợ 
ñược xác ñịnh như sau: 

Hỗ trợ ñối với công tác ñào (ñắp) ao ñối với trường hợp người sử dụng ñất 
ñược bồi thường về ñất khi Nhà nước thu hồi ñất ñã ñầu tư kinh phí ñào (ñắp) ao ñể 
sử dụng theo mục ñích ñược phép sử dụng nhưng ñến thời ñiểm Nhà nước thu hồi ñất 
còn chưa thu hồi hết kinh phí ñã ñầu tư, việc hỗ trợ ñược xác ñịnh như sau:  

a) Trường hợp có hồ sơ, chứng từ chứng minh hoặc không có hồ sơ chứng từ 
chứng minh nhưng căn cứ vào hồ sơ ñịa chính và thực tế chứng minh ñược chi phí ñào 
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(ñắp) thì hỗ trợ theo quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều 3 Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ. 

b) Trường hợp không thuộc ðiểm a Khoản này thì việc hỗ trợ chi phí ñào (ñắp) 
ñược tính bằng tiền bằng 30% giá ñất nông nghiệp của thửa ñất bị thu hồi theo giá ñất cụ 
thể do UBND tỉnh quyết ñịnh ñối với toàn bộ diện tích ñất thu hồi.   

9. Hỗ trợ ñối với trường hợp hộ gia ñình, cá nhân sử dụng ñất quy ñịnh tại 
Khoản 2 ðiều 5 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà 
nước thu hồi ñất, bị thu hồi dưới 30% diện tích ñất nông nghiệp ñang sử dụng thì 
ñược hỗ trợ trong thời gian 03 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời 
gian 6 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển ñến các ñịa bàn có 
ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó 
khăn thì thời gian hỗ trợ là 12 tháng. Mức hỗ trợ áp dụng theo quy ñịnh tại ðiểm c 
Khoản 3 ðiều 19 Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành, thị; thủ trưởng các ñơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn 
cứ Quyết ñịnh thi hành./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Chu Ngọc Anh 
 

 


