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DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
34/2014/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng quy định một
số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên
địa bàn tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19
tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính
phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy
định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định thi hành Luật Đất đai;,
Căn cứ Nghị định số 06/2020/NĐ-CP, ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 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 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 51/2020/NĐ-CP, ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của
Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ
Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số …
/TTr-TNMT ngày tháng năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo
Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng
quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 3 như sau:
“3. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ
chứng minh thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp
với đơn vị liên quan và chủ đầu tư xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại theo hiện
trạng, thông qua cơ quan chuyên ngành thẩm định trình UBND cấp thẩm quyền
phê duyệt”.
2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 như sau:
“2. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật
theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Tổ chức làm nhiệm vụ
bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với các ngành, địa
phương kiểm kê, lập phương án chi phí đầu tư, thông qua cơ quan chuyên ngành
thẩm định trình UBND cấp thẩm quyền phê duyệt”.
3. Sửa đổi tiêu đề và Khoản 2 Điều 7 như sau:
“ Điều 7: Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với đất
thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ (ngoại trừ
hành lang lưới điện đã quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này).
2. Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế
khả năng sử dụng đất thì được bồi thường theo tỷ lệ phần trăm (%) mức hạn chế bị
ảnh hưởng do hành lang bảo về công trình thực tế gây ra; căn cứ vào tình hình
thực tế từng dự án và mức độ ảnh hưởng từng loại công trình, Tổ chức làm nhiệm
vụ giải phóng mặt bằng phối hợp với các ngành chức năng xác định mức độ ảnh
hưởng, lập dự toán kinh phí bồi thường trình UBND cấp thẩm quyền phê duyệt.
4. Bổ sung Điều 7a như sau:
Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây
điện cao áp trên không (trên 1.000 v). (Khoản 2 Điều 10 Nghị định số
47/2014/NĐ-CP).
1. Đối với đất ở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện cao áp trên
không...
a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở,
được quy định tại Điều 143, Điều 144 Luật Đất đai, đất phi nông nghiệp ngoài đất
ở.
b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là
diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo về an toàn đường dây dẫn điện trên
không chiếm dụng khoảng lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất
khác trên cùng thửa đất ở trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi

thường, hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường thu hồi đất khác đo tính trên diện tích
các loại đất khác nằm trên hành lang.
c) Đối với đất không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều
này, mức hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường khi thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất
nằm trong hành lang.
d) Diện tích đất phi nông nghiệp (ngoài đất ở) được bồi thường, hỗ trợ do
hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất thực tế trong hành lang bảo về an toàn
đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng (trừ diện tích đất trong cùng thửa đất ở
đã quy định tại Điểm b Khoản này); phần diện tích phi nông nghiệp trong hành
lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ bằng 50% mức bồi
thường thu hồi đất khác đo tính trên diện tích các loại đất khác nằm trên hành lang.
2. Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong hành lang bảo về đường dây điện
cao áp trên không
a) Đối với đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác, đất rùng sản xuất
trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng được hỗ trợ
do khả năng hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần.
Mức hỗ trợ bằng 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, rừng sản
xuất, đất nông nghiệp khác, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn
đường dây điện trên không.
b) Đối với đất trồng cây hàng năm trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn
điện trên không thì chủ sử dụng được hỗ trợ do khả năng hạn chế khả năng sử
dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần. Mức hỗ trợ bằng 20% mức bồi
thường thu hồi đất trồng cây hàng năm, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo
vệ an toàn đường dây điện trên không
5. Sửa đổi Điều 11 như sau:
“ Mồ mả không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số
47/2014/NĐ-CP, khi Nhà nước thu hồi đất thì người có mồ mả phải di chuyển
được bố trí đất cải táng và được bồi thường chí phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng
mới và các chi phí hợp lý khác theo quy định sau:
1. Bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại cho từng loại mả:
- Mả đất

: 5.000.000 đồng/cái.

- Mả đá, mả xây gạch bán kiên cố (thông dụng)

: 9.000.000 đồng/cái.

- Mả xây gạch bán kiên cố có khuôn viên

: 12.000.000 đồng/cái.

- Mả xây gạch kiên cố (có cẩn gạch men hoặc đá mài): 13.000.000 đồng/cái.
- Mả kiểu người Hoa có diện tích trên 100 m2: 15.000.000 đồng/cái.
- Đối với nhà mồ có kết cấu kiên cố hoặc có kiến trúc phức tạp, thì Tổ chức
làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án xem xét, xác định mức
bồi thường theo kết cấu xây dựng thực tế hoặc theo quy cấp loại nhà cho từng
trường hợp cụ thể, thông qua các cơ quan chuyên ngành (ngành xây dựng chủ trì)
thẩm định, trình UBND cấp thẩm quyền phê duyệt”.

6. Sửa đổi Điều 12 như sau:
“Trường hợp vật nuôi là thuỷ sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời
kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường
hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di
chuyển gây ra, mức bồi thường do Tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng
phối hợp với các ngành chức năng xác định thông qua cơ quan quản lý chuyên
ngành chủ trì phối hợp các ngành liên quan thẩm định, trình UBND cấp thẩm
quyền phê duyệt”.
7. Sửa đổi điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 như sau:
“1. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở
thì được bồi thường kinh phí để di chuyển như sau:
a) Mức bồi thường chung:
- Nhà ở bị giải toả có diện tích xây dựng dưới đến 100 m 2 thì được bồi
thường 5.000.000 đồng/hộ.
- Nhà ở bị giải toả có diện tích xây dựng trên 100 m2 thì được bồi thường
10.000.000 đồng/hộ.
2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc
đang sử dụng đất hợp pháp, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển hệ thống
máy móc, dây chuyền sản xuất thì được bồi thường kinh phí để tháo dỡ, di chuyển,
lắp đặt và được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt (nếu
có) trên cơ sở phương án được cơ quan quản lý chuyên ngành thẩm định, trình
UBND cấp thẩm quyền phê duyệt)”.
8. Sửa đổi Điều 14 như sau:
“1. Giá trị một suất tái định cư tối thiểu bao gồm giá trị suất đầu tư hạ tầng,
giá trị đất nền tái định và giá trị nhà.
2. Giá trị suất tái định cư tối thiểu tại khu vực phường, thị trấn là
200.000.000 triệu đồng; khu vực nông thôn 150.000.000; giá trị suất đầu tư hạ
tầng tính cho một hộ gia đình tại khu vực tái định cư tập trung tại khu vực đô thị là
100.000.000 đồng; khu vực nông thôn là 80.000.000 đồng”.
9. Sửa đổi điểm b Khoản 4 Điều 15 như sau:
“ b) Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh,
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại điểm đ
Khoản 1 Điều này thì được hỗ trợ ổn định sản xuất bằng 30% một năm thu nhập
sau thuế, theo mức thu nhận bình quân của 03 năm liền kề trước đó.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng quy
định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này mà không chứng minh được thu nhập hằng năm
thì được hỗ trợ sản xuất 5.000.000 đồng/hộ.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhỏ, lẻ thuộc đối
tượng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này mà không có đăng ký kinh doanh
(không nộp thuế môn bài) được hỗ trợ sản xuất 3.000.000 đồng/hộ.

10. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 16 (theo quy định tại Điều 4 Nghị định số
01/2017/NĐ-CP) như sau:
“3. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại điểm a,
b, c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định
số 01/2017/NĐ-CP khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường
bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại tại các điểm d, đ,và e
Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định số
01/2017/NĐ-CP (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên
của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi
từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, mất sức lao động, thôi việc được
hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo,
chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại
trong bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành đối với toàn bộ diện tích đất nông
nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông
nghiệp theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai”.
11. Sửa đổi tiêu đề Điều 21 và sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 21
như sau:
“Điều 21. Hỗ trợ đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất
1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng sau đây được hỗ trợ một lần khi
phải di chuyển đến nơi ở mới, mức hỗ trợ được tính như sau:
a) Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lưỡng vũ trang: 10.000.000
đồng/hộ.
b) Gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh các hạng: 8.000.000 đồng/hộ.
c) Gia đình có công với cách mạng: 6.000.000 đồng/hộ.
d) Hộ gia đình neo đơn: 5.000.000 đồng.
Các đối tượng chính sách quy định tại Điểm này phải có giấy chứng nhận
theo quy định. Trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng chính sách được hưởng
thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.
2. Hỗ trợ bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định
Hộ gia đình, cá nhân chấp hành tốt và bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy
định theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền và tổng số tiền được bồi thường,
hỗ trợ về đất, nhà, và công trình, cây trồng và hoa màu từ 2.500.000 đồng trở lên
thì được hỗ trợ với mức là 4% giá trị bồi thường, hỗ trợ nhưng không vượt quá
quy định sau:
a) Hộ chỉ thiệt hại về đất: 2.000.000 đồng/hộ.
b) Hộ chỉ thiệt hại về nhà, công trình: 2.000.000 đồng/hộ.
c) Hộ bị thiệt hại về đất làm ảnh hưởng một phần nhà, công trình: 4.000.000
đồng/hộ.
d) Hộ bị thu hồi nhà và đất (giải toả trắng): 8.000.000 đồng/hộ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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