
 

 

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

HUYỆN HÒA VANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND 
 

Hòa Vang, ngày      tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết 

dự án Khu Tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây  

tại xã Hòa Phong (đợt 3) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 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 tháng 5 năm 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 Tài nguyên và 

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

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu 

hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

thành phố Đà nẵng; Và Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 20/6/2020 của 

UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 

15/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Điều 53 tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 

năm 2021 của UBND thành phố Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 3940/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất 

và đơn giá cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với các dự án trên 

địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của 

Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 dự án 

Khu tái định cư phục vụ giải tỏa  tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa 

Phong; 

Căn cứ Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ 

chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng 

chế thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của 

UBND huyện Hòa Vang về việc phê duyệt kết quả phúc tra hồ sơ kiểm đếm dự 

án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa 

Phong; 
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Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hòa Vang; 

Theo nội dung Biên bản họp ngày 02/11/2020 và ngày 06/5/2021 của Hội 

đồng bồi thường về việc xác định tính pháp lý nhà đất, loại hạng đất và đề xuất mức 

bồi thường, hỗ trợ cho các hộ thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án Khu tái định 

cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong; 

Theo Tờ trình số 916/TTr-BGPMB ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Ban Giải 

phóng mặt bằng huyện về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt giá trị đền bù dự án 

Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa 

Phong; 

Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang tại Tờ 

trình số ……./TTr-TNMT ngày …../6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 05 hồ sơ thuộc dự án 

Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây xã Hòa Phong 

(đợt 3): 

1. Giá trị phê duyệt   : 550.065.600 đồng 

(Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn sáu 

trăm đồng y (Có bảng chi tiết kèm theo). 

a) Giá trị bồi thường, hỗ trợ    : 539.280.000 đồng 

b) Chi phí phục vụ bồi thường giải tỏa (2%)          : 10.785.600 đồng 

2. Bố trí tái định cư: Không. 

3. Đơn vị chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông. 

4. Đơn vị giải phóng mặt bằng: Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang. 

5. Đơn vị phối hợp thực hiện: UBND xã Hòa Phong và các Sở ban ngành 

có liên quan. 

6. Nguồn kinh phí chi trả: Ngân sách UBND thành phố.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang, trong thời gian không 

quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định này: 

- Phối hợp với UBND xã Hòa Phong phổ biến và niêm yết công khai 

quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã Hòa 

Phong và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. 

- Thông báo nhận tiền (kèm theo Bảng tính giá trị bồi thường) cho hộ có 

tên tại danh sách kèm theo Quyết định này và tổ chức thực hiện chi trả theo quy 

định. Sau khi hoàn thành công tác chi trả, đơn vị phải lập thủ tục báo cáo quyết 

toán theo quy định hiện hành. 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn 

đốc việc triển khai bồi thường, hỗ trợ theo Phương án đã phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoà Vang; Trưởng 

phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hoà Vang; Giám đốc Ban Giải phóng mặt 

bằng huyện Hòa Vang; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công 

trình giao thông; Chủ tịch UBND xã Hòa Phong; Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và trường hợp giải toả có tên trong danh sách kèm theo căn cứ quyết định thi 

hành./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- UBND thành phố; 

- Sở TNMT TP; 

- Lưu: VT, TNMT (Lý). 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hà Nam 
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