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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ,  

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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 Luật Đất đai; 

 Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định về giá đất; 

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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 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 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 
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Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 383/TTr-

STNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021, Báo cáo thẩm định số 263/BC-STP ngày 

22 tháng 9 năm 2021 của Sở Tư pháp.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chi tiết một số 

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

Vĩnh Phúc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 

năm 2021. 

Quyết định này thay thế các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh 

Phúc: Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15 ngày 8 tháng 2014 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 ngày 11 tháng 2015 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản 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, ban hành kèm theo Quyết 

định số 35/2014/QĐ-UBND ngày ngày 15 ngày 8 tháng 2014 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 
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