
                ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             HUYỆN HẢI LĂNG       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Số:         /QĐ- UBND                         Hải Lăng, ngày       tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1) để xây dựng  

công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ Khu kinh tế Đông 

Nam Quảng Trị; hạng mục công trình: Khu tái định cư thôn Trường Thọ 

hạng mục bồi thường, hỗ trợ: Đất đai, cây cối hoa màu, Nhà cửa, vật kiến trúc và 

chính sách hỗ trợ; địa điểm: Xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 
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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;  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; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại 

cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 

15/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng giai 

đoạn 2 công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ khu Kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị;Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 572/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính 

tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Khu tái 
định cư thôn Trường Thọ, địa điểm: xã Hải Trường, huyện Hải Lăng;  

Xét đề nghị của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất 

huyện Hải Lăng tại Tờ trình số 84/TTr-BQL&QĐ ngày 19/4/2022 của Ban 

QLDA Đầu tư  xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện về việc đề nghị thẩm 

định, phê duyệt kinh phí, phương án bồi thường, hỗ trợ - GPMB (đợt 1) để 

thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ Khu 

kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Hạng mục công trình: Khu tái định cư thôn 

Trường Thọ; Hạng mục bồi thường, hỗ trợ: đất đai, cây cối hoa màu, Nhà 

cửa, vật kiến trúc và chính sách hỗ trợ; địa điểm: Xã Hải Trường, huyện Hải 
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Lăng, tỉnh Quảng Trị; đề nghị của Hội đồng Thẩm định BT, HT-TĐC huyện 

tại Tờ trình số:       /TTr-HĐTĐ ngày     tháng 5 năm 2022, 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1) 

để thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ Khu 

kinh tế Đông Nam Quảng Trị; hạng mục công trình: Khu tái định cư thôn Trường 

Thọ; hạng mục bồi thường, hỗ trợ: Đất đai, cây cối hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc 

và chính sách hỗ trợ; địa điểm: Xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

Tổng kinh phí: 6.610.997.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm mười triệu, chín 

trăm chín mươi bảy nghìn đồng). Trong đó:  

1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ 

chức bị ảnh hưởng: 6.468.686.000 đồng (Có danh sách kèm theo). 

2. Kinh phí phục vụ công tác GPMB chi trả cho Ban QLDA đầu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất huyện: 129.374.000 đồng. 

3. Kinh phí thẩm định chi trả cho Hội đồng thẩm định bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư huyện: 12.937.000 đồng. 

Điều 2. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp 

với UBND xã Hải Trường để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 

đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát 

triển quỹ đất, Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Hải Trường và tổ 

chức, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

-  Như Điều 3; 

-  CT, các PCT UBND  huyện; 

-  PVP,TH; 

-  Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 Lê Đức Thịnh 
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