
 

 

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 một số hộ có công 

trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp 

khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự 

án Đầu tư nâng cấp, xây dựng đường 

gom Cụm công nghiệp Hà Bình, huyện 

Hà Trung. 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Hà Trung. 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 893/UBND-TNMT ngày 

15/4/2021 của UBND huyện Hà Trung về việc xin chủ trương giải quyết các 

vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án Đầu tư nâng cấp, xây dựng đường 

gom Cụm công nghiệp Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở 

tham mưu, đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2870/SXD-KTXD ngày 

04/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên, thống nhất 

chủ trương hỗ trợ khác cho hộ ông Đinh Văn Bằng - bà Nguyễn Thị Tháp và hộ 

bà Bùi Thị Si (thôn Xuân Áng, xã Hà Bình, huyện Hà Trung) có tài sản là nhà, 

công trình kiến trúc trên đất nông nghiệp bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện dự án trên. Mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

- Hỗ trợ bằng 60% mức bồi thường xác định theo Bảng giá ban hành kèm 

theo Quyết định số  25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh đối 

với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt. 

- Hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường xác định theo Bảng giá đối với công 

trình kiến trúc phục vụ trồng trọt hoặc chăn nuôi. 

2. Kinh phí tổ chức thực hiện từ nguồn GPMB của dự án. Chủ tịch UBND 

huyện Hà Trung có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc hỗ trợ đảm bảo quy định 

của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT, KTTC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

                       

Nguyễn Văn Thi 
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