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               Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi 

đất thực hiện công trình: Hạ tầng Khu đất dịch vụ, đất đấu giá tại  

đồng Rùa, thôn thủ độ xã An Tường, huyện Vĩnh Tường 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 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; 

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 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái 

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

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024;  

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 442/TTr-

STNMT ngày 11/11/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

       Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi Nhà nước 

thu hồi đất với nội dung cụ thể như sau: 

1. Công trình: Hạ tầng Khu đất dịch vụ, đất đấu giá tại đồng Rùa, thôn 

thủ độ xã An Tường, huyện Vĩnh Tường. 



2. Địa điểm: Xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Chủ đầu tư: Hạ tầng khu đất dịch vụ, đất đấu giá tại đồng Rùa thôn Thủ 

Độ, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường. 

4. Diện tích tính bồi thường, hỗ trợ về đất: 1.911,8 m
2
 đất. 

5. Kinh phí thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB:        

STT NỘI DUNG 
Kinh phí phê 

duyệt (đồng) 

A Kinh phí bổi thường, hỗ trợ GPMB của dự án 491.021.558 

1 Kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất 95.590.000 

2 
Kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB về tài sản trên 

đất 
395.431.558 

B 
Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ 

GPMB 
9.820.431 

1 Chi phí lập phương án  8.838.388 

2 Chi phí thẩm định 982.043 

TỔNG CỘNG (=A+B) 500.841.989 

SỐ TIỀN LÀM TRÒN 500.842.000 

 (Có bảng tính chi tiết của dự án tại Tờ trình số 442/TTr-STNMT ngày 

11/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng phối hợp với UBND xã An Tường thông báo và niêm yết công khai 

quyết định này theo quy định; tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án 

được phê duyệt. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật 

và UBND tỉnh về nội dung đã thẩm định và trình UBND tỉnh tại quyết định này. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh , Thủ trưởng các sở , ngành: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Chủ tịch UBND xã An 

Tường và Thủ trưởng các cơ quan , đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./.  
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