
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN MƯỜNG ẢNG 
–––––––––––––– 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mường Ảng, ngày     tháng 12 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư GPMB xây dựng công trình: Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt - Pá 

Sáng, huyện Mường Ảng, huyện Mường Ảng (đợt 1) 

–––––––––––––––– 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG ẢNG 
 

 ăn     u t     h    h nh quy n     phư ng ngày 19 6 2015;  u t sử  

  i, b  sung một số  i u  ủ   u t     h    h nh phủ và  u t     h    h nh 

quy n     phư ng ngày 22 11 2019; 

 ăn     u t Đất   i ngày 29 11 2013; 

 ăn    Ngh    nh số 43 2014 NĐ- P ngày 15 5 2014  ủ   h nh phủ quy 

  nh  hi tiết thi hành một số  i u  ủ   u t Đất   i; Ngh    nh số 01 2017 NĐ-

 P ngày 06 01 2017  ủ   h nh phủ v  sử    i, b  sung một số ngh    nh quy 

  nh  hi tiết thi hành  u t Đất   i; 

 ăn    Ngh    nh số 47 2014 NĐ- P ngày 15 5 5014  ủ   h nh phủ quy 

  nh v  bồi thường, hỗ trợ và tái   nh  ư khi Nhà nướ  thu hồi  ất; 

 ăn     hông tư số 30 2014   -B NM  ngày 02 6 2014  ủ  Bộ  ài 

nguyên và Môi trường quy   nh v  hồ s  gi o  ất,  ho thuê  ất,  huyển mụ  

   h sử dụng  ất, thu hồi  ất; 

 ăn     hông tư số 37 2014   -BTNMT ngày 30/6/2014  ủ  Bộ  ài 

nguyên & Môi trường quy   nh  hi tiết v  bồi thường, hỗ trợ, tái   nh  ư khi nhà 

nướ  thu hồi  ất; 

 ăn     hông tư số 33 2017   -B NM  ngày 29 9 2017  ủ  Bộ  ài 

nguyên và Môi trường quy   nh  hi tiết Ngh    nh số 01 2017 NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017  ủ   h nh phủ sử    i, b  sung một số ngh    nh quy   nh 

 hi tiết thi hành  u t Đất   i và sử    i, b  sung một số  i u  ủ   á  thông tư 

hướng dẫn thi hành  u t Đất   i;  

 ăn    Quyết   nh số 02 2015 QĐ-UBND ngày 10 3 2015  ủ  UBND tỉnh 

v  việ  b n hành   n giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại v  tài sản, v t kiến trú ,  ây 

trồng v t nuôi trên  ất khi nhà nướ  thu hồi  ất trên     bàn tỉnh Điện Biên;  

  ăn    Quyết   nh số 10 2020 QĐ-UBND ngày 14 7 2020  ủ  UBND tỉnh 

Điện Biên v  việ  b n hành Quy   nh  hi tiết một số nội dung v  bồi thường, hỗ 

trợ, tái   nh  ư khi Nhà nướ  thu hồi  ất trên     bàn tỉnh Điện Biên; 

 ăn    Ngh  quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021  ủ  Hội  ồng nhân 

dân tỉnh Điện Biên v  việ   hấp thu n d nh mụ  dự án  ần thu hồi  ất và dự án 

 ó sử dụng  ất trồng lú ,  ất rừng phòng hộ vào  á  mụ     h khá  năm 2021; 
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huỷ bỏ d nh mụ   á  dự án  ần thu hồi  ất  ã  ượ  Hội  ồng nhân dân tỉnh 

thông qu  nhưng  hư  thự  hiện trên     bàn tỉnh Điện Biên; 

 ăn    Quyết   nh số 10 2020 QĐ-UBND ngày 14/7 2020  ủ  UBND 

tỉnh Điện Biên v  việ  b n hành Quy   nh  hi tiết một số nội dung v  bồi thường, 

hỗ trợ, tái   nh  ư khi Nhà nướ  thu hồi  ất trên     bàn tỉnh Điện Biên; 

 ăn    Quyết   nh số 840 QĐ-UBND ngày 28 5 2021  ủ  UBND tỉnh 

Điện Biên phê duyệt dự án  ầu tư xây dựng  ông trình: Nâng  ấp  ường dân 

sinh Hồng Sọt - Pá Sáng, huyện Mường Ảng; 

 ăn    Quyết   nh số 1758 QĐ-UBND ngày 27 9 2021  ủ  UBND tỉnh 

Điện Biên v  phê duyệt b  sung d nh mụ   á  dự án vào Kế hoạ h sử dụng  ất 

năm 2021  ấp huyện; 

 ăn    Quyết   nh số 1904 QĐ-UBND ngày 14 10 2022  ủ  UBND tỉnh 

Điện Biên v  việ  phê duyệt giá  ất  ụ thể  ể t nh ti n bồi thường khi Nhà nướ  

thu hồi  ất thự  hiện xây dựng  ông trình: Nâng  ấp  ường dân sinh Hồng Sọt 

- Pá Sáng, huyện Mường Ảng; 

 ăn    Quyết   nh số 2005 QĐ-UBND ngày 01 11 2022  ủ  UBND tỉnh 

Điện Biên v  việ  ủy quy n  ho Ủy b n nhân dân  ấp huyện quyết   nh thu hồi 

 ất theo quy   nh tại khoản 3, Đi u 66  u t Đất   i năm 2013; 

 ăn     hông báo số 70  B-UBND ngày 18 8 2022  ủ  UBND huyện 

Mường Ảng v  việ  thu hồi  ất  ể thự  hiện GPMB xây dựng  ông trình: Nâng 

 ấp  ường dân sinh Hồng Sọt - Pá Sáng, huyện Mường Ảng; 

 ăn     hông báo số 88  B-UBND ngày 18 10 2022  ủ  UBND huyện 

Mường Ảng v  việ  gi o nhiệm vụ l p, thẩm   nh phư ng án bồi thường, hỗ trợ và 

tái   nh  ư khi Nhà nướ  thu hồi  ất (giải phóng mặt bằng  á  dự án) trên     bàn 

huyện Mường Ảng; 

 ăn    Báo  áo số 57 B - N&M  ngày 20 12 2022  ủ  phòng Tài 

nguyên & Môi trường v  việ  Kết quả thẩm   nh phư ng án và dự toán kinh ph  

bồi thường, hỗ trợ, tái   nh  ư GPMB xây dựng  ông trình: Nâng  ấp  ường 

dân sinh Hồng Sọt - Pá Sáng, huyện Mường Ảng;   

 ăn    Quyết   nh số 4516 QĐ-UBND  ến Quyết   nh số 4522 QĐ-

UBND ngày 22 12 2022  ủ  UBND huyện Mường Ảng v  việ  thu hồi  ất  ủ  

 á  hộ gi   ình  ể làm mặt bằng xây dựng  ông trình: Nâng  ấp  ường dân 

sinh Hồng Sọt - Pá Sáng, huyện Mường Ảng; 

Theo    ngh   ủ  phòng  ài nguyên & Môi trường tại  ờ trình số      

308/TTr-TN&MT ngày 20/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư GPMB xây dựng công trình: Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt - Pá 

Sáng, huyện Mường Ảng (đợt 1), với những nội dung sau: 

1. Tổng diện tích đất đủ điều kiện thẩm định thu hồi: 10.790,8 m
2
;  
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Trong đó: 

a) Tổng diện tích đất thu hồi đủ điều kiện bồi thường: 10.790,8 m
2
; Trong đó:  

+ Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác (NHK): 5.617,7 m
2
 

+ Đất trồng cây hàng năm (CLN): 4.921,3 m
2
 

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 251,8 m
2
   

b) Diện tích đất không đủ điều kiện bồi thường: 0,0 m
2 

2. Tổng dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 891.926.439 đồng (Bằng 

 hữ:  ám trăm  h n mư i mốt triệu,  h n trăm h i mư i sáu nghìn, bốn trăm b  

mư i  h n  ồng). Trong đó: 
 

STT NỘI DUNG ĐVT 
THÀNH 

TIỀN 

I Chi phí bồi thường Đồng 326.770.776 

1 Bồi thường, hỗ trợ về đất Đồng 250.560.100 

2 Bồi thường về tài sản, vật kiến trúc Đồng 9.548.538 

2 Bồi thường về cây cối, hoa màu, vật nuôi trên đất Đồng 66.662.138 

II Hỗ trợ khác  Đồng 509.933.200 

1 

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối 

với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp bị thu hồi đất 

Đồng 509.933.200 

III 
Kinh phí thực hiện công tác BT, GPMB 

6%*(I+II) 
Đồng 50.202.239 

IV 
Kinh phí dự phòng cho công tác cưỡng chế 

10%* (III) 
Đồng 5.020.224 

Tổng (I+II+III+IV) Đồng 891.926.439 
 

( ó phư ng án  hi tiết kèm theo) 

3. Nguồn kinh phí chi trả: Tại Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 

28/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình: Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt - Pá Sáng, huyện Mường Ảng. 

Điều 2. Giao đại diện chủ đầu tư (B n quản lý dự án  á   ông trình huyện 

Mường Ảng) phối hợp với Trung tâm quản lý đất đai huyện và UBND xã Búng 

Lao căn c  phương án phê duyệt, tổ ch c chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho tổ 

ch c, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và thực hiện thanh quyết toán kinh phí 

bồi thường theo đúng quy định hiện hành  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký  
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Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài 

nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc các 

đơn vị: Kho bạc Nhà nước huyện, Trung tâm Quản lý đất đai, Ban quản lý dự 

án các công trình huyện; Chi c c Trưởng Chi c c thuế khu vực thành phố Điện 

Biên Phủ - Mường Ảng; Chủ tịch UBND xã Búng Lao; Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan và các hộ gia đình, cá nhân, tổ ch c có tên trong phương án bồi 

thường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này /  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT  Huyện ủy, TT  HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

  Tạ Mạnh Cường 
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