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Càn cû LuQt diit dai ngày 29 thdng I t nàm 2013;

càn crh Nshi clinh s6 $/2014/ND-Çr ltsay t! thÿq 5.nàm 2014 cùa

Chïnh phit Quy dlnh cht tiê.t thi hành mQt sô diêu cûa LuQt Dât dai;
Càn cû Nghi dinh ti5 IZ/ZO|4/ND-CP ngqy t5 thdng 5 nàm 2014 cûa Chinh

phti quy clinh vè bàt thuàng, h6 trqvà tâi dinh cu khi Nhà naôc thu hôi dât;

cdn cu Thông w s6 74/201S/TT-BTC ngày 15 thdng 5 nàm 2015 cûa BQ

Tài chinh h(*S dân viêc tqp ù.t todn, su daig và quyét 
,iod.n,ÿiy! nni tô ch{tc

thrc hiên bài thuùng, h6 trq và tdi dinh cu khi Nhà nuôc thu hôi dât;
Theo dê nshi cûa Gidm dôc Sô Tài chïnh.

QUYET DINII:

Dièu 1. Ban hành kèm theo Quyét ctinh này quy dinh ,rè tg.ràt, mtic trich

kinh phi, n§i dung chi, müc chi tô rnû" thgc hiÇn Uài tfruAng, hô ffg và tâi dinh

cu khi Nhà nuÔc thu hôi dât trên ilia bàn tinh Hà Nam.

Dièu 2. Quyét dinh này cô hiÇu lgc tu ngày 20 théng 4 nâm 2018;thay Quytit

dinh sô 22/2OB)QD-UBND 
"euy 

26l4l2ot3 cüa Ûy ban nhân dân tinh 9* lq1h .q"J
Airf, ïa-"g"ar,, àr" trich kiÀ phi, n§i dung. chi, mric chi ( thuc thuc hiên bôi

tlruôrng, hfu.o vàtiidinh cu t<tri nfra nuôc thu hèi dât trên dia ban tïnh Hà Nam.

Dièu 3. Chânh Vàn phông ÜV b-n nhân dân tinh, Giâm dôc câc SÔ, ngà'nh: Tà

chinh, Tài nguyên và Môi troÙng, Ké ho4ch và Dàu tu, Xây dgng, Công thucrng,

NôngngtuÇp vâ Phât fién nông thôr, Giao thông van tai; Ban quan lÿ céts Khu công

ngt ê.p tinh, ean quan lÿ dU an-Dàu tu xây dWrg Công tinh dân dWr-g và-công nghiêp

tiit,'È* q.,âr, 1ÿ 
^Khu 

âO ,f,i môi, Ban qutur lÿ Khu Dai hoc Nam Cao, Kho bac nhà

nuôc tinh; Chü tirh Üyi;rf,a"Éa" .a9 n.ryir,, thàn} ptrO va câc tô chüc, câ nhân cô

liên quan chi.u trâch nt iê- thi hanh Qoyét a*"a1'ÿ
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ûv BaN NnÂN oÂN
riNH HÀ N,q.tvl

ceNc Hô,q, xÂ Hgt cHÛ Ncuia vIEr NAM
DQc lfp - TU do - IIçnh Phüc

QUY DINH
Vè nguàn, mrfrc trich kinh phi, nQi dung chi, mLrirc chi 6 chrfrc thp hiÇn Uôi ttn Omg,

hô trqva û[i tlinh cu khi I\hà nrnôrc thu hài Aât trên dia bàn tfnh Hà Nam
(Ban hinh kèm iheo Q"yÇt dinh s6:0T tzorcpo utiNo nsày 0T t+tzota

cûa Uy ban nhân dân tinh Hà Nam)

Chuong I
QTIY DINH CHUNG

Dièu 1. Phçm vi dièu chinh.

, Quy dlnh này quy dinh vè nguàn, müc trich kinh phi, n§i dung .1i,, Tÿ..
chi tô chric thUc hiên bôi thuèrng, hô trg và tâi dinh cu khi Nhà nuôc thu hôi ilât
trên dia ban tinh Hà Nam

Dièu 2.D6i tugng âp dgng.

Quy tllnh này âp dUng eOi vOi câc tô chüc dugc co quan Nhà nuÔc cô

thâm quyè, giao thlrc hiÇn nhiêm yu Uài tnucrng, hô trq yà tâi dinh cu khi Nhà

nuôc ti,u fràiîât gau dôy gei ,là rô àntc hm ruhtêm yu bàt thuàng); câc tô chüc,

câ nhân khâc cô liên q"u" dén viêc lâp dU to@, thâm dinh, sü dpng và quyét

toan kinh phi tô chûc ihgc hiÇn Uèi tirucrng, hô ffg và tâi dinh cu khi Nhà nuÔc

thu hôi clât.
Chucrng II

QUY DINH CU THE

Dièu 3. Nguôn và mûc trich-kinh phi tô chûc tlrt. hiÇn bài lhuo*gr !ô trq
và tâi ilinh cu khi Nhà nuôc thu hài oâtia cuông ché, kiêm tlém thu trài aât.

1. Kinh phi bâo dâm cho viêc tô chûc thgc hiÇn 9à1 
ttruO'np, hô.trg và tâi

dinh cu khi Nhà ffi; th" irÀi àât àtrq. rrich 1tre9 ü ie (x) trên tông so t<inn prti

Uài tnuong, hô ffg và tâi dinh cu cüa d1r ân, tiéu dU an, cp thê:

a) Mûc trfch kinh phi tô chüc thuc hiên.UOi ttruong, l9.,lgvà tâi dtll:"
khi Nhà nuôc thu hài aât: vttrc trich 20Â trêntông sô kinh phi bôi thuÙng, hô trg

và tâi dinh cu cüa dY ân, tiêu du an.

b) câc dr.r ân, tiêu du ân thgc hiÇn trên clia bàn cô dièu kiÇn kinh té - xâ

hqi khô ldrân theo quy dinh; au *1ito àu a, xày dung công oint ha tânetheo

i;raî,"."üà t* àri t"a1.o" dusc phê duyÇt theo mirc trich nêu tpi diêm a

khoân 1 Diêu này nhrmg không àir aA chi tfieo thsc té Fi Tô chrÎc dusc giao

thuc hiên uai tr,TüË, h8;n,r;rài ai.,n cu 14p ds"toân bô sung, thâm dinh và

trinh UBND huyÇn, it a"f, phô xem xéi phê duyÇt bô sung dp toân.
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.2. Kinh phi tô chüc thgc hiÇn công tac bài thuong, hô trq và tai dinh cu dugc

chü dàu tu du an chuyên cho tô chüc làm.nhiÇm vu Uài thuong và câc co quan cô

liên quan theo quyét dinh phê.duyÇt cüa câp c6 thâm quyèn, mric trich quy dinh tai
khoân 1 Diêu này dugc quy dôi thành l00yo và phân chia tÿ 1Ç nhu sau:

a) 94Yo cho Tô chüc dugc giao thgc hiÇn bài thuong, hô trq vàtâi dlnh cu
itê chi cho công tâc bôi thuèrng, hô trq và tâi ilinh cu.

b) 5,5yo cho Phông Tài nguyên và Môi truèrng (câp huyÇn, thành pnO; Aé

chü tri pfrOi trçrp vôi câc co quan liên quan chi cho công tâc thâm dinh phuong
ân bài thuèrng, hô trq và tâi dinh cu.

c)0,5Yo cho Phông Tài ch(nh - Ké hopch (ciip huyQn, thànhphiS) thpc hiÇn
công tâc thâm dinh dU toan kinh phi thgc hiÇn bài ihoô'ng, hô trq ua tai dinh cu.

3. Càn cü mric kinh phi dugc trich cU thê cüa ttmg dg ân, tiéu dg ân, Tô
chüc làm nhiÇm vu bài thuôrng xâc dlnh kinh phi dg phông tô chirc thyc hiÇn
cuô'ng ché kiêm dém và cuông ché thu frài Oât không quâ l0% kinh phi quy ttinh
tai Khoan 1 Dièu này dé tông hçrp vào dg toan chung.

Dièu 4. NOi dung chi và mrfrc chi tô chûc thgc hiÇn bài thuùng, hô trg,
tâi tlinh cu và ..rOrrg 

":né 
fiêrn tlém, cuüng cné tnu nài aât.

l. NOi dung chi tô chüc thUc hiÇn Uài thucrng, hô trq,tâi dlnh cu và cuông
cné mêm dém, cuông ché thu nôi Aât thuc hiÇn theo quy dinh tai Dièu 4, Thông
tu sô 74lzotslTT-BTC.

2. Dëti vôi câc nQi dung chi dâ cô dinh müc, tiêu chuân, dm giâ do co
quan nhà nuôc cô thâm quyèn quy dinh thi thgc hiÇn theo quy dinh hiÇn hanh.

3. Dôi voi câc nQi dung chi quy tlinh t4i Khoân I .Dièu này mà chua cô

dinh mrîc, tiêu ghrurl, don giâ do co quan nhà nuôc cô thâm quyèn quy dinh thi
müc chi cho môi phurl công viÇc phâi thpc hiÇn nhu sau: Oôi vOi nguÙi hug18
luong tù ngân sâch (ké câ cân bQ, viên chûc thuQc Trung tâm phdt triên quÿ dôt)
tôi da kùông, quâ 100.000 dônÿnguùi/ngày, câc truÙng hçrp cÔn l4i nhu can bQ

thôn, x6m, m àan phô ... müc èni thOng quâ 150.000 dànÿnguôi/ngày.

4. Dôi voi nQi dung chi in ân, phô tô tài liÇu, vàn phông phâm, xàng xe,

hfu cân phUc W và câc khoan chi phpc vp cho bQ mây quân lÿ duqc tinh theo

quy dinh.

5. Eôi voi nôi dung chi cho viÇc thâm dinh giâ dât cu thê, xâc dfnh giâ tài

sân gân lièn vôi dât phuc vq thu hài Oât, Uài ttrucrng, hô trg, tâi clinh cu khi Nhà

nuôc thu hôi dât theo quy ctinh.

6. Müc chi ttôi vôi vàn phông, trang thiét bi làm viÇc cüa Tô chüc làm

nhiêm ru Uai thuùng và co quan ttrârlOintrJf,i 
"a. 

dcm vi này cô trâch nhiÇr_n bq

tri, sâp xép trong q"y rrna làm viÇc, tragg thiét bi làm viÇc hiÇn cô cüa minh dê

phqc ,U ,ôr,g tâc. TruÔrne hqp không bô;ri du-o. c tronB 9,rÿ nhà và trang thiét bi

ia* ,iÇ. hiÇn cô thi duo. c thùê van lt Ong và trang thiét bi làm viÇc- ViÇc Jh"ç
vàn phông và trang thiét bi làm viÇc thgc hiÇn the,o quy dinh cüa phâp luft vê

quan lÿ, .ü, dung tàî sân nhà nuôc và phâp luQt vè dâu thàu
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7. Câc khoân chi khâc néu cô phât sinh liên quan tryc dép dén viÇc tô

chÿc thyc. hiên bài thuàng, hô trq và tâi dinh cu, cuÔng chê kiêm dêq, cuông

ché thu hôi Aât thi thuc hién theo müc chi thgc té nhmg không vugt tông mric

kinh phi dugc trich lfp dâ dugc co quan c6 thâm quyèn phê duyÇt.

8. Tô chûc dugc giao thgc hiên bài thuôrng, hô trq và tâi ttlnh cu trich mQt

phân kinh phi trong tông kinh phi tô chüc thgc hiên Uèi ttruong, hô trq^tâi dinh
àu dugc trich theo quy Oirf, tai-Oiém a, khoan 2, Dièu 3 quy itinh này Oê ttru«rng

cho câc can bô xâ,- één bQ thôn tr.uc tiép tham gia thgc hiÇn bài thuùng, giâi
p{rông mflt bàng néu hoàn thành theo tlüng hogc Yuqt ké hoach giâi phông mët
bà"e cüa Üy ban nhân dân huyÇn, thành phô. Sô tièn thucmg dugc tinh nhu sau:

Sô tièn thuong OOi voi câc cân bQ thôn: Bàng 30Â ct,a 2Yo tông giâ trf
phuong ân bài thuèrng, hô trg và tâi dinh cu cüa thôn.

Sô tièn thucmg eôi vOi câc cân bq xâ: Bà"g 20Â ci,r- 2% tông eiâ tri
phucrng ân bôi thuùng, hô trg và tâi dlnh cu cüa thôn.

Tô chûc dugc giao thr,rc hiÇn bài thuùng, hô trq và tâi <linh cu thUc hiên
lâp dW toân và càn cü két quâ d4t dugc nêu trên vè thành tich và tién. <Iô thUc
hiên bài thuùng, hô trq tâi dinh cu lpp bâo câo trinh Üy ban nhân dân câp huyÇn

xem xét, phê duyÇt trich thuong.

Dièu 5. Trâch nhiÇm cüa cric co quan, tton vi.

l. Tô chric dugc giao thyc hiÇn bôi thuèrng, hô trq vàtâi dinh cu:

- Lêp phuong ân bôi thuùng,. hô.trq và tâi clinh cu güi Phông Tài nguyên

và Môi truùng câp huyÇn, thành phô thâm dinh.

- Lâp dg toân kinh phi tô chüc thyc hiÇn Uôi ttruong, hô trg và tâi dinh cu

güi phông Tài chinh - Ké hoach câp huyÇn, thành phô thâm dinh.

- Ch[u trâchnhiÇm vè tinh chfnh xâc d6i vôi.sô liÇu, tinh phâp l1i dOi vOi

hà so trinh duyÇt quyéi toân kinh phi tô chirc tiruc bài thuèrng, hô trg, tâi dinh cu

và kinh phi cicmg l,né kiêm dém, cuüng ché thu trài Aât và chiu trâch nhiÇm

quân lÿ hà so qrryét toan theo quy dinh

- chiu trâch nhiÇm toan bÔ vè quan lÿ, sü dung kinh phi ilâm bâo cho viÇc

tô chirc d; htü ;ü;; bàt ,Ë"ù"Ë, hà tr'q, tâi oiit .,r, ôuong cné nêm dém,

cuông ché thu nài Oât cria dy ân, tiêu dy ân theo ctüng dy toân dâ dugc co quan

nhà nuôc cô thâm q,rYèn Phê duYÇt.

2. Phông Tài chinh - Ké ho4ch huyÇn, thanh phô:

- Thâm dinh du toan kinh phi tô chric thuc hiÇn uài ttruotng, hô trg và tâi

dinh cu.

- Güi két quâ thâm dinh cho Tô chirc dugc giao thgc hiên bôilhuèrng' hô

trg và tâi dinh cu uà Phông Tài nguyên và Môi truÙng huyÇn, thanh phô'

- euyét toan kinh phi itusc trich Jheo diêm c, khoân Z, Oièr1 3 qY 9i'h
này güi iô'il; dusc giào thsc hiÇn bài thuùng, hô trs và tâi ctinh cu <lê tông

hçrp quyét toân theo quY dinh.
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3. Phông Tài nguyên và Môi truÙn g câc huyÇn, thành phô.

- Chü.tri phi5i hçrp vôi câc phông, ban cùa huyÇn, thành phô thâm dinh

phuong ân bôi thuong, hô trg, tâi dinh cu.

hô trg, tâi dinh cu và
thuùng, hô trg và tâi

Chuong III
rÔ cntc rrlr/c HrpN

- Càn cri két quâ thâm ctfnh phucrng an bài thuùng,
két quâ thâm dinh du toân kinh phi tô chüc thUc hiÇn bài
<linh cu trinh Üy ban nhân dân huyÇn, thành phô phê duyÇt.

- Quyét toan kinh phi ilugc trfch theo diém b, khoân 2, Dièu 3 quy tlinh
này güi Tô chrîc thgc hiÇn Uài tfruong, hô trg và tâi dinh cu dê tông hçrp quyét
toan theo quy d[nh.

Truùng hçrp trong quâ trinh thâm dinh côn cô nhièu ÿ kién chua thông
,9

nhât, co quan chü tri thâm tlinhthông nhât,vôi Tô chüc dugc giao thpc hiêntôi
thuèrng, hô trq và tâi ttlnh cu Aê Uao câo Üy ban nhân dân huyÇn, thành phô tô

J,

chüc hQi.nghi câc ngành cüa huyÇn, thàrnh pfrO Aê quyét dinh cU thê. Kinh phi
chi cho tô chüc hôi nghi dugc thyc hiÇn theo quy dinh hiên hành và lây tù nguàn
dugc trich cüa Tô chûc dugc giao thgc hiÇn bài thuôrng, hô trg và tâi dlnh cu.

Thùi gian thâm clinh và thông bâo két quâ thâm dinh; thôi gian tông hçp
sau kJri nh?n két quâ thâm dinh; thài gian phê duyÇt phuong ân bài thuùng, hô
trg và tâi dinh cu; phê duyÇt kinh phi tô chrlrc thUc hiÇn bài ttruong, hô trg và tâi
dinh cu giao cho Üy ban nhân dân huyÇn, thành phô quyét dinh cp thê.

4. Truôrng hÇp dg toan kinh phi tô chûc thUc hiÇn Uài tfruong, hô trg và
tâi dinh cu dâ duqc pfrê Auyçt theo mûc nêu tai diêm b, khoâur 1, Dièu 3 cüa quy
dinh này nhmg không dü dé chi theo thUc té thï Tô chüc dugc giao thgc hiÇn

Uài tfruong, hô trg và tâi dinh cu tQp dg toan.kinh phi bé sung, güi Phông Tài
nguyên và Môi truùng, Phông Tài chinh - Kê hopch thâm dinh và trinh duyÇt

ttreô trintr tç t4i khoân a, b. c Dièu này. Sau khi du toan bô sung duqc phê

duyÇt, Tô chüc dugc giao thgc hiÇn bèi thuùng, hô trq và tâi <tinh cu cô trâch
nhiÇm thông bâo cho chü dàu tu dp ân, tiêu dg ân dé phOi hçrp thgc hiÇn.

Dièu 6. Xür lÿ chuyên tiép

1. Eôi vôi nhüng dU ân, tiêu dU an iÎâ thgc hiÇn xong viÇc chi trâ tièn bài

thuong, hô trq, tâi dinh cu theo d,rng quyêt dinh dâ dugc phê duyÇt truôc ngày

quyét dinh này c6 hiêu lUc thi viÇc Iâp dU toân, sü dpng và quyêt toan kinh phi

tô .tri'.'tfrU. üien Uài rt rr*g, hô trq, iai Ainf, cu khi wna nrrO. thu hài dât duqc

thUc hiÇn theo quy clinh truÔc ilâY.

2. Dôi voi nhüng dU an, tiêu dU an ctâ cÔ quyét dinh phê duyÇt phuong an

Uài tfruong, hô.trg,.tai àinh cu truôc ngày quyêt dlnh này cô hiÇu lgc nhmg chua

chi trâ **e tièn Uài thuôrng, hô trg, tii diot cu thi viÇc tQp dg toân, sü {rng và

quyét toan finh phi tô chüc-rh1rc hiÇn bài thuèrng, hô trg, tâi dinh cu khi Nhà nuÔc
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thu hài <lât du-o. c thyc hiÇn theo quy dinh truôc dây; Truong hÇp üong quâ trinh chi

trâ cô phât sinh thi phân chi phi phât sinh thlrc hiÇn theo Quy d[nh này.

3. Dôi vôi nhûmg dU ân, tiêu dU an chua cô quyét <I!nh phê duyÇt p,h*g
ân bài thuèrng, hô trg, téi dinh cu thi viÇc lAp d1r toan, sü dgng và quyêt toân

kinh phi tô chüc thuc hiên Uài ttruong, hô trq,téri ctinh cu khi Nhà nuôc thu hôi
dât dugc thyc hiÇn theo Quy ctinh này.

Dièu 7.Tô chürc thr;c hiÇn

1. Càn cü chüc ,àrg, nhiêm vg dugc giao, Üy ban nhân dân câp xâ, Üy
ban nhân daq câp huyÇn, câc Sô, ngàurh cô liên quan và Tô chüc làm nhiÇm vp
Uôi tfruong tô chuc thgc hiÇn Uôi ttruong, hô trq, tâi ctinh cu khi Nhà nuôc thu
hôi Oât ffên dia bàn tinh theo quy dinh.

2.Tô chirc làm nhiÇm W b.oi thuong câc câp và co 9uffi, dol ui cô liên quan

chiu tâch nhiêm vè viÇc lfp, thâm dinh, phê duyÇt d1r toan, quyét toân, stl dUng

kinh phf htuh chinh và quan ry hô so", chümg tù dâ -d*" :âP ": thârn quyèn phê

duyÇttheo guy <Tinh cüa phâp.ho|t (fô chtfuc làm nhiêm vu bôi thmng cdc câp fuu
giîi hô so gôc, chdrng tùr gôc vê kinh phi hành chïnh nêu trên theo quy dinh).

3. Trong quâ trinh thuc hiên, néu cô vuông mÉc, Û-V ban,nhân dân câp

hgyÇr, Tô chürc làm nhiÇm vp bôi thuong câc càp güi vàn bân.vê Sô Tài.chinh
dê tông hçrp, bâo câo Üy ban nhân dân tinh xem xét, kip thùi diêu chinh bô sung

theo quy ditfr,.N

NHÂN UÂN
CH

N Xuân Dông
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