
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /TTr-UBND Quảng Nam, ngày      tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ chênh lệch

 tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X.

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 235-
TB/TU ngày 15/9/2021 về một số nội dung trong dự thảo Quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (thay thế 
các quy định hiện hành); UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quy định về cơ chế 
hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:
a) Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 30, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ “…Đối với trường hợp bồi thường bằng việc 
giao đất mới hoặc giao đất ở, nhà ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có 
chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy 
định sau:

a) Trường hợp tiền bồi thường về đất lớn hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền 
nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch đó;

b) Trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền 
nhà ở tái định cư thì người được bố trí tái định cư phải nộp phần chênh lệch, 
trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Nghị định này”.

Khoản 1, Điều 22, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi 
đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di 
chuyển chỗ ở: “Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị 
một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được 
hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được 
bồi thường về đất”.

Như vậy, theo quy định pháp luật đất đai hiện hành thì trong trường hợp 
tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở thì người được bố trí tái định cư chỉ 
được hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đến giá trị suất tái định cư tối thiểu, 
phần giá trị chênh lệch còn lại người được bố trí tái định cư phải nộp.
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b) Căn cứ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 
liên quan đến mức chi tiêu ngân sách:

- Điểm h, Khoản 9, Điều 30, Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 
quy định: Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy 
định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn: 
“h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính 
chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân 
sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp 
với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.”

- Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 
Chính phủ có quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 
định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách 
“3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính 
chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên 
địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách 
trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền 
công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực 
tiếp.

Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
quyết định ban hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính và các Bộ, 
ngành liên quan chế độ chi ngân sách đặc thù ở địa phương để tổng hợp và 
giám sát việc thực hiện.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật về ngân sách thì các chế độ chi 
ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương thì 
thẩm quyền quyết định thuộc về Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương: 
Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư luôn là một nội dung quan 

trọng trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai. Đây là lĩnh vực nhạy cảm và 
phức tạp do tác động trực tiếp đến từng đối tượng sử dụng đất, các thành phần 
kinh tế, đặc biệt là đến đời sống của từng hộ gia đình, cá nhân… Thực hiện Luật 
Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; UBND tỉnh Quảng Nam đã ban 
hành Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 quy định về bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam (được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 
15/01/2016 và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017), theo đó, cơ 
chế xử lý chênh lệch tái định cư được quy định tại khoản 17, Điều 2, Quyết 
định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 (cơ chế này đã được Ban thường vụ 
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Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tại Công văn số 870-CV/TU ngày 24/7/2017), 
như sau:

 “…
b) Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất ở mới tại khu tái định cư 

theo quy định nếu đơn giá đất ở được bồi thường thấp hơn đơn giá đất ở tại khu 
tái định cư thì được hỗ trợ chênh lệch như sau:

Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn diện tích đất bố trí tái định 
cư thì Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa giá đất tái định cư và giá đất bồi 
thường tương ứng với diện tích đất bố trí tái định cư. 

Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi nhỏ hơn diện tích đất bố trí tái định 
cư thì Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa giá đất tái định cư và giá đất bồi 
thường tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi, phần giá trị của đất tái định cư 
còn lại hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo giá đất 
tái định cư.

...
đ) Đối với đất nhà thờ tộc họ đủ điều kiện bồi thường theo quy định tại 

khoản 6, Điều 13 của Quy định này mà phải di chuyển đến địa điểm mới thì 
được hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất tại khu tái định cư theo quy định tại 
Điểm b Khoản này.”

Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh, việc bồi thường về đất ở thực 
hiện theo cơ chế “đất đổi đất” tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi hoặc diện 
tích đất bố trí tái định cư nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Đây là cơ chế, 
chính sách vượt trội của tỉnh so với quy định chung của pháp luật đất đai hiện 
hành. Thực tế khi triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa 
bàn tỉnh, mặc dù việc bồi thường đất ở được xác định theo giá đất cụ thể; tuy 
nhiên, đối với các khu vực nông thôn thì giá bồi thường đất ở khá thấp (tương 
ứng với thực trạng cơ sở hạ tầng vùng nông thôn); vì vậy, khi nhận đất tái định 
cư thì giá đất tái định cư thường cao hơn (do phải đầu tư hạ tầng đồng bộ); dẫn 
đến người dân sẽ không đủ khả năng để nộp phần chênh lệch nên sẽ không chấp 
nhận nhận tiền bồi thường. Qua 10 năm triển khai thực hiện cơ chế này ở các dự 
án và được Nhân dân đồng tình ủng hộ, chấp hành tốt công tác bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

3. Đề xuất cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất tại dự thảo Quy 
định mới: kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết cho phép 
UBND tỉnh tiếp tục được sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện việc hỗ trợ 
chênh lêch tiền sử dụng đất tái định cư trong trường hợp đơn giá đất ở/đất tín 
ngưỡng bồi thường thấp hơn đơn giá đất ở/đất tín ngưỡng tại khu tái định cư, 
cụ thể như sau:
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* Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
- Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với 

đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cơ chế hỗ trợ 

chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

* Quan điểm, mục tiêu
- Công tác tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo tính 

công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, phù hợp với thực tiễn và đúng quy 
định pháp luật đất đai nhằm bảo đảm hài hòa các mối quan hệ về quyền lợi, 
nghĩa vụ giữa Nhân dân – nhà đầu tư – Nhà nước. 

- Chính sách hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất tái định cư cần được xem 
xét nhằm tối ưu hóa quyền lợi của người có đất ở, đất tín ngưỡng bị thu hồi, đảm 
bảo đời sống của Nhân dân tái định cư tại nơi ở mới phải ổn định lâu dài và tốt 
hơn nơi ở cũ. Các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác tái định cư cần phải 
được xem xét và nhìn nhận gắn liền với tính khả thi, vai trò của các dự án, các 
chủ đầu tư cụ thể, vai trò của Nhà nước trong xây dựng và thực thi chính sách 
pháp luật, trong đó có chính sách bố trí đất ở tái định cư và đất tín ngưỡng.

* Quy định về cơ chế hỗ trợ
Quy định cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi 

đất ở và đất tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong trường hợp đơn giá 
đất ở, đất tín ngưỡng bồi thường thấp hơn đơn giá đất ở, đất tín ngưỡng tại khu 
tái định cư, cụ thể như sau:

a) Đối với đất ở:
- Lô tái định cư thứ nhất:
Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn diện tích đất ở bố trí tái 

định cư thì Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa giá đất ở tái định cư và giá 
đất ở bồi thường tương ứng với diện tích đất ở bố trí tái định cư. 

Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi nhỏ hơn diện tích đất ở bố trí tái 
định cư thì Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa giá đất ở tái định cư và giá 
đất ở bồi thường tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi, phần diện tích chênh 
lệch của lô đất tái định cư còn lại hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền vào ngân 
sách nhà nước theo giá đất ở tái định cư.

- Từ lô tái định cư thứ hai trở đi:
Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa giá đất ở tái định cư và giá đất ở 

bồi thường tương ứng với diện tích lô đất tái định cư được giao thuộc đối tượng 
được hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất tái định cư.
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b) Đối với đất tín ngưỡng (công trình đình, đền, miếu, từ đường, nhà thờ 
tộc, họ,…) đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định của pháp luật đất 
đai mà được giao đất tín ngưỡng theo quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định 
cư, nếu đơn giá đất được bồi thường thấp hơn đơn giá đất tín ngưỡng tại khu tái 
định cư thì được hỗ trợ như sau:

Trường hợp diện tích đất tín ngưỡng bị thu hồi nhỏ hơn diện tích đất tín 
ngưỡng tại khu tái định cư thì được hỗ trợ chênh lệch giữa giá đất tín ngưỡng 
tái định cư với giá đất bồi thường tương ứng với diện tích đất tín ngưỡng bị thu 
hồi. Phần diện tích đất tín ngưỡng tái định cư còn lại (nếu có), thì phải nộp tiền 
vào ngân sách nhà nước theo giá đất tín ngưỡng tái định cư.

Trường hợp diện tích đất tín ngưỡng bị thu hồi lớn hơn diện tích đất tín 
ngưỡng tại khu tái định cư thì được hỗ trợ chênh lệch giữa giá diện tích đất tín 
ngưỡng tái định cư với giá đất bồi thường tương ứng với diện tích đất tính 
ngưỡng được giao tại khu tái định cư. 

(Chi tiết theo Phụ lục so sánh quy định về chính sách hỗ trợ chênh lệch
tiền sử dụng đất tại dự thảo Quy định mới với Quy định hiện hành)
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Hồ sơ kèm theo, gồm:
- Dự thảo Nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng 

đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam.

- Thông báo số 235-TB/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 29/11/2021 của Sở Tư pháp và tiếp thu, 

giải trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Dự thảo Quy định mới của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).
Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- CPVP; các Phòng CV;
- Lưu VT, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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