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Ba Chê, ngày 02 t/láng 6 nàm 2020

QUYET D!NH
V vic phé duyt phwrng an bi thtro'ng, ho trçrvà tái dlnh cir cong trInh:
Cai to tuyen throng tranh lu th! tran Ba Che, huyçn Ba Che (dyt 7)
UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE
Can c& Lut T ch&c ChInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015,
Can c& Lut Dat dcii ngày 29/11/2013;
Can c& Nghj djnh sd 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia ChInh phz quy
djnh chi tiêt thi hthnh m5t so diéu cia Lut Dat dai; Nghi djnh so 0 1/201 7/NDCF ngàv 06/01/2017 tha dOi, bó sung ,nt so nghj djn/i quy d/nh chi tiêt thi hành
Luçt dat dai; Nghj djnh so 47/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cüa C'hInh phi quy
djnh ye bOi thu-O'ng, ho tro, tái djnh cu- khi Nhà nit&c thu hôi dát,
Can ct Thông tir s 3 7/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cia B Tài
nguyen và Môi trirthig quy d/nh chi tiét ye bôi thu'Oi'zg, ho trçi, tái dinh cit khi
Nhà ntthc thu hOi dát
Gàn ci Quyê't djnh sO' 42/2019/QD-UBND ngày 2 7/12/2019 cia UBND
tin/i ye vic quy din/i giá các logi dat trên dja bàn tinh Quáng Ninh thrc liin tir
ngày 01/01/2020 den 31/12/2024, Quyét djnh sO 2200/QD-UBND ngày
31/5/2019 cüa UBND tin/i Quáng Ninh ye vic pliê duyt giá dat cy the lam can
cii- bOi thuO'ng thirc hin dr an: Dáu tu' cài tçzo tuyCn thrOng tránh li th trán Ba
Che, huyn Ba che, Quyet din/i sO 45/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 cza
UBND tinh ye vic ban hành Quy din/i b don giá bói thu-&ng tài san gán lien
vO'i dat k/u Nhà nu-ó'c thuhOi dat trên dja bàn tinh Quáng Ninh; Quyêt djnh sO
3000/201 7/QD- UBND ngày 02/8/2017 cia UBND tinh ye vic ban han/u Quy
djnh ye bOi thu'O'ng, hO trçY và tái djnh Cu' khi Nhà nithc thu hOi dat trên dia bàn
tin/i Quáng Ninh,
Can th QuyO't djnh sO' 3948/2015/QD-UBND ngày 11/12/2015 cüa UBND
tin/i Quáng Ninh ye vic ban hành Quy djnh rntc irIch; m&c clii kinh phi báo
darn cho vic tO ch&c thy-c hin bôi thir&ng, hO tro, tái dnh cit và cw5ng ché
kiém dém, cu'6ng die thu hói dat và cOng tác ip, thám djnh giá dat trên dja bàn
tinh Quáng Ninh,
Can ct- QuyO't djnh sO' 4413/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh
Quáng Ninh ye vic phê duyt dy- an dâu tit cái tgo tuyên dzthng tránh lu thf fran
Ba Chê huyn Ba ChJ;
Xét d nghj cña Phông Tài nguyen và MOi tru'àng tgi T& trinh so 22 7/TTrTNMT ngày 29/5/2 020,
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QUYET fflNH:
Diu 1. Phé duyt phucmg an bi thng, h trq và tái djnh cu cong trmnh: Cãi
to tuyên dithng tránh 1Q thj trân Ba Chë, huyn Ba Chê (dqt 7) vM nhUng ni
dung cii the nhis sau:
1. S h gia dInh ducic bi thuô'ng, h trq GPMB: 03 h.
(Co danh sách dInh kern)
2. Tng kinh phi bi thi.thng, h trçl GPMB: 1.136.101.000dông
(Bang chfr: M3t ni$t train ba rnu'oi sáu triu rn(5t tram linh m(5t nghIn dng chIn).
Trong do: + Chi phi bM thisimg, h trçl tr1rc tip: 1.113.825.000dng.
+ Chi phi t chüc thirc hin GPMB: 22.276.000dng.
('Kern theo phuv'ng an chi tilt)
3. Ngun kinh phi: Trong tng müc d.0 tu dã phê duyt cho dr an.
Hi ctng bM thixô'ng, h trq và tái djnh cu huyn t chirc giãi phóng mt
bang thrc hin chi trâ cho dôi tl.içlng trong din duçic bi thu?sng, h trçv giâi
phóng mt bang dam bão ctüng chInh sách quy djnh.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành tü ngày k.
Diu 3. Các ông (bà): Chánh Van phOng HDND vá UBND huyn; Chü tjch
Hôi dng bi thuOng, h trçl và tái djnh cu huyn; TruxOng Phông Tài nguyen và
Môi trithng; Tru&ng phông Kinh tê và Ht tng, Truông phông Tài chinh và Kê
hoach; Giám dc Ban quãn 1 dr an du ti.r xây drng huyn; Giám dc Kho bc
Nhà nuâc Ba Chë; Chü tjch UBND thj tr.n Ba Chë; Thu trrnng các cci quan,
don vj lien quan và các h gia dInh có ten theo danh sách dInh kern ti Diêu 1
can c1r Quy& djnh thi hành./Noi nhân:
- CT, các PCT UBND huyn (C/d);
- Cong TTDT (dixa tin);
- Nhi.r Diêu 3 (T/h);
- Liru: VT, TNMT, DTXD
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CONG TRINH ItkO IiJFI
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UONG TRANH LU THI TRAN BA CHE, HUYEN BA CHE (DOT 7)

T$jJ31/QD/UBND ngàv 02/6/2020 cüa UBND huyn Ba hê
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Trucing Thj Huân

Khu 4 thj trn

375.257.000
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417.533.000

3

Trirang Van Yen
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32 1.035.000

Tong cong

GHI CHU

1.113.825.000

(So tiên bang chü: Mt t mt tram mu'ôi ba triu tam tram hal mtroi näm nghIn dng chn./.)

