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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 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 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

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 của 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 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

Căn cứ Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 của Chính phủ; 

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 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước; 
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Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 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 trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 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;  

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ trưởng 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 Báo cáo số 260/BC-STP ngày 29/11/2021 của Sở Tư pháp kết quả 

thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách 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; 

Sau khi xem xét Tờ trình số:      /TTr-UBND ngày     /11/2021 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế  Ngân sách và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh, 
 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

 Nghị quyết này 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. 

 2. 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. 

Điều 2. Quan điểm, mục tiêu 

1. 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.  

2. 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 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 vấn đề tái định cư cần phải được xem xét và nhìn 
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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. 

Điều 3. 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: 

1. Đối với đất ở: 

a) 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. 

b) 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. 

2. Đối với đất tín ngưỡng: 

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.  

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao cho UBND tỉnh Quảng Nam: 

a) Quy định cụ thể đối tượng, diện tích đất và các nội dung khác có liên quan 

để triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất trên cơ sở diện tích 

đất ở, đất tín ngưỡng bị thu hồi và diện tích đất được giao lại tại khu tái định cư để 
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đảm bảo quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có đất ở, đất tín 

ngưỡng bị Nhà nước thu hồi. 

b) Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai 

thực hiện cụ thể nội dung Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

này. 

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, kỳ họp lần 

thứ 4 thông qua ngày … tháng 12 năm 2021. 

  
  

Nơi nhận: 
– VP Quốc hội; 
– VP Chính phủ; 

– Thường vụ Tỉnh uỷ; 

– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp; 
– Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

– UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành; 

– UBMTTQ, các đoàn thể; 
– TT HĐND, UBND các huyện thị xã; 

– Báo Q. Nam, Đài PT-TH tỉnh, TTXVN tại Q. Nam; 

– VP HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
– Các Ban của HĐND tỉnh; 

– CV HĐND tỉnh 

– Lưu VT. 
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