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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi một số nội dung của Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi
Nhà nước thu hồi ñất áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 48/2017/Qð-UBND
ngày 18 ngày 8 năm 2017 của UBND tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh về giá ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh
cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
2107/TTr-STNMT ngày 17 tháng 5 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi ñiểm a Khoản 1 ðiều 36 Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết
ñịnh số 48/2017/Qð-UBND ngày 18 ngày 8 năm 2017 của UBND tỉnh, như sau:
“a) Kinh phí tổ chức thực hiện và thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và
tái ñịnh cư ñược tính bằng 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án (không
bao gồm chi phí thuê tư vấn xác ñịnh giá ñất cụ thể), tổng kinh phí ñược phân phối
như sau:
- Chi phí cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 80%;
- Chi phí cho cấp huyện bằng 5% ñể tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan
ñến phương án bồi thường (trong ñó: UBND cấp huyện bằng 2,5%; cơ quan tài
nguyên và môi trường bằng 1,5% ñể tham mưu thủ tục thu hồi ñất và giao ñất theo
quy ñịnh; Văn phòng ðăng ký ñất ñai tỉnh - Chi nhánh cấp huyện bằng 1% ñể tổ chức

