
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-KTTC 
 

Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2021 

V/v hỗ trợ khác cho các hộ có công 

trình, vật kiến trúc trên đất nông 

nghiệp và bồi thường cây cối hoa 

màu cho một số hộ GPMB thực hiện 

dự án Điểm xen cư Đồng Chìa, khu 

phố Thống Nhất, thị trấn Rừng 

Thông và dự án xây dựng nhà tập đa 

năng trường Đông Sơn I. 

 

 

 

Kính gửi:   

  - Sở Xây dựng; 

  - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

  - UBND huyện Đông Sơn. 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 552/UBND-TCKH ngày 

09/4/2021 của UBND huyện Đông Sơn về việc hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc trên 

đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Điểm xen cư Đồng 

Chìa, khu phố Thống Nhất, thị trấn Rừng Thông và dự án xây dựng nhà tập đa 

năng trường Đông Sơn I. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Xây dựng tại 

Công văn số 2734/SXD-KTXD ngày 29/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đối với hộ ông Lê Văn Minh có nhà và công trình kiến trúc trên đất 

nông nghiệp do UBND thị trấn Rừng Thông quản lý, không đủ điều kiện được 

bồi thường, quá trình xây dựng, tạo lập tài sản (năm 2010) chính quyền địa 

phương không kịp thời ngăn chặn, xử lý; để tạo điều kiện cho hộ ổn định đời 

sống, sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường nội bộ, hệ 

thống thoát nước khu dân cư Đồng Chìa, khu phố Thống Nhất, thị trấn Rừng 

Thông, huyện Đông Sơn, thống nhất chủ trương hỗ trợ khác cho hộ ông Lê 

Văn Minh như sau: 

- Hỗ trợ bằng 60% mức bồi thường quy định tại Bảng giá ban hành kèm 

theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của UBND tỉnh đối 

với hạng mục, công trình là nhà sàn và công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền 

với đất; xây dựng trước ngày 01/7/2014. 

- Hỗ trợ bằng 70% mức bồi thường quy định tại Bảng giá ban hành kèm 

theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của UBND tỉnh đối 

với tài sản là công trình kiến phục vụ trồng trọt hoặc chăn nuôi (không bao 

gồm các hạng mục, công trình nêu ở mục trên).  
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Việc bồi thường cây cối, hoa màu trên đất thầu khoán của hộ ông Lê Văn 

Minh thực hiện theo quy định của pháp luật (theo quy định tại Bảng giá ban 

hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ 

sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa và Quy định việc xác định giá trị bồi thường).  

2. Đối với hộ ông Hồ Thiện Công có nhà, công trình kiến trúc trên đất khai 

hoang, không đủ điều kiện được bồi thường, hộ sử dụng ổn định, liên tục, không 

tranh chấp từ sau ngày 18/12/1980 đến nay, quá trình xây dựng địa phương không 

kịp thời ngăn chặn, xử lý; để tạo điều kiện cho hộ tạo lập nơi ở mới, đảm bảo ổn 

định đời sống, sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất, thống nhất chủ trương hỗ trợ 

khác cho hộ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng nhà tập đa năng 

Đông Sơn I - Hạng mục: Nhà đa năng và các công trình phụ trợ (giai đoạn I), 

mức hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường quy định tại tại Bảng giá ban hành kèm 

theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của UBND tỉnh  đối 

với tài sản là nhà, công trình kiến trúc xây dựng. 

Việc giao đất ở TĐC có thu tiền cho hộ ông Hồ Thiện Công được thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 

3. Kinh phí tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ từ nguồn 

GPMB của các dự án tương ứng. Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư cho các hộ 

đảm bảo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

văn bản này; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh về quyết định của mình./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c) ; 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi; 

- Lưu: VT, KTTC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

                       

Nguyễn Văn Thi 
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