
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Quảng Nam, ngày     tháng    năm 2021

TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo, 

Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc 

Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX.

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 (NSNN);

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội và thực 
tiễn các hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoạt động thẩm định bảng giá 
giá đất, giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban 
hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng 
thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư và Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Để triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công 
tác thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban 
hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc 
Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh 
(Quyết định số 1600/QĐ-UBND và số 1601/QĐ-UBND ngày 22/5/2018) và 
thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định bảng giá đất, giá đất cụ 
thể (Quyết định số 1438/QĐ-UBND và số 1425/QĐ-UBND ngày 15/5/2019) và 
đồng thời ban hành quy chế hoạt động, các quy định về trách nhiệm, quyền hạn 
của thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc. Bên cạnh đó, 
căn cứ tình hình thực tế, tại các quyết định thành lập của UBND tỉnh đã quy 
định chế độ thù lao, chế độ kiêm nhiệm cho các thành viên tham gia chỉ đạo, 
điều hành, thẩm định, tham gia quá trình kiểm tra, xem xét tham mưu triển khai 
thực hiện hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác thẩm định giá 
đất trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể các chế độ thù lao, chế độ kiêm nhiệm cho các thành viên tham gia 
được quy định như sau:
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TT Quyết định của 
UBND tỉnh

Nội dung chi và mức chi Nguồn kinh phí thực hiện

1 Quyết định số 
1601/QĐ-UBND ngày 
22/5/2018 về việc 
thành lập Ban Chỉ đạo 
công tác bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư trên 
địa bàn tỉnh và ban 
hành quy chế hoạt 
động của Ban Chỉ đạo

- Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho 
thành viên Ban chỉ đạo tối đa 
không quá 1 lần lương cơ 
sở/người/tháng.
- Chi thù lao cho các thành 
viên tham gia cuộc họp giải 
quyết công tác bồi thường tối 
đa không quá 200.000 
đồng/người/cuộc họp

Nguồn của dự án (do các đơn vị, 
địa phương thực hiện công tác 
bồi thường trích nộp về cho 
BCĐ, Hội đồng thẩm định tỉnh 
theo quy định)

2 Quyết định số 
1600/QĐ-UBND ngày 
22/5/2018 về việc 
thành lập Hội đồng 
thẩm định, Tổ giúp 
việc Hội đồng thẩm 
định phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định 
cư trên địa bàn tỉnh và 
ban hành quy chế hoạt 
động của Hội đồng 
thẩm định, và Tổ giúp 
việc Hội đồng thẩm 
định

- Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho 
thành viên Hội đồng và tổ viên 
Tổ giúp việc tối đa không quá 
0,5 lần lương cơ 
sở/người/tháng.

- Chi thù lao cho các thành 
viên tham gia cuộc họp thẩm 
định phương án bồi thường 
không quá 200.000 
đồng/người/cuộc họp.

Nguồn của dự án (do các 
đơn vị, địa phương thực 
hiện công tác bồi thường 
trích nộp về cho BCĐ, Hội 
đồng thẩm định tỉnh theo 
quy định)

3 Quyết định số 
1425/QĐ-UBND ngày 
15/5/2019 của UBND 
tỉnh về việc kiện toán 
Hội đồng và Tổ giúp 
việc Hội đồng thẩm 
định giá đất cụ thể 

Chi phụ cấp cho các thành viên 
Hội đồng và Tổ giúp việc 
nghiên cứu tài liệu, xem xét 
tham gia thẩm định,... chi phí 
thông tin liên lạc, văn phòng 
phẩm,...mức chi theo quy định 
hiện hành. Tùy theo mức độ 
tham gia của các thành viên 
Hội đồng và Tổ giúp việc, Chủ 
tịch Hội đồng hoặc Phó chủ 
tịch thường trực Hội đồng xem 
xét quyết định mức chi phù 
hợp thực tế.

Ngân sách tỉnh

4 Quyết định số 
1438/QĐ-UBND ngày 
15/5/2019 của UBND 
tỉnh về việc kiện toàn 
Hội đồng và Tổ giúp 
việc Hội đồng thẩm 
định bảng giá đất 

Chi thù lao cho các thành viên 
Hội đồng và Tổ giúp việc 
nghiên cứu tài liệu, xem xét 
tham gia thẩm định,... chi phí 
thông tin liên lạc, văn phòng 
phẩm,...mức chi theo quy định 
hiện hành. Tùy theo mức độ 
tham gia của các thành viên 
Hội đồng và Tổ giúp việc, Chủ 
tịch Hội đồng thẩm định xem 
xét quyết định mức chi phù 
hợp thực tế.

Ngân sách tỉnh
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Qua đó, các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc đã triển 
khai thực hiện nhiệm vụ, tham mưu tỉnh chỉ đạo kịp thời công tác bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư và công tác thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng 
các quy định hiện hành; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện, giải quyết vướng mắc 
trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các địa phương, tập huấn, tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật và các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến việc chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh; kiểm 
tra hồ sơ, thực địa, nghiên cứu thị trường, phân tích,… để thẩm định xây dựng 
bảng giá đất cũng như thẩm định giá đất đối từng dự án cụ thể;…

2. Các nội dung quy định đã được ban hành và căn cứ các  Thông tư 
hướng dẫn của Bộ, ngành, cụ thể:

- Đối với Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá 
đất: căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 
của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự 
thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án 
giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất. Trong đó, tại Điều 7 có quy định: kinh 
phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm 
định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng (nếu có) được bố trí trong dự toán 
ngân sách hằng năm của Sở Tài chính và Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu 
cho UBND cấp tỉnh quy định chi tiết các nội dung, mức chi (đối với những nội 
dung chi, mức chi đã có quy định của cơ quan có thẩm quyền thì Sở Tài chính 
căn cứ quy định hiện hành và thực tế để tham mưu cho UBND cấp tỉnh; đối với 
những nội dung chi, mức chi mà pháp luật hiện hành chưa có quy định thì Sở 
Tài chính căn cứ thực tế hoạt động để báo cáo UBND cấp tỉnh quy định bảo 
đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả).

- Đối với Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm 
định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-
BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và 
thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất. Trong đó, tại điều 4 và điều 5 quy định về nội dung, mức 
chi và có quy định: đối với các nội dung chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện 
hành; đối với các nội dung chi chưa có tiêu chuẩn, định mức, đơn giá do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình 
thực tế tại địa phương quy định cho phù hợp.

3. Tuy nhiên, các văn bản trên được ban hành trước khi Luật NSNN năm 
2015 có hiệu lực thi hành. Nay, căn cứ quy định của Luật NSNN năm 2015 thì 
các quy định chế độ thù lao, phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm tại các Quyết định nêu 
trên chưa đúng thẩm quyền quy định của Luật NSNN năm 2015. Do vậy, đã 
được UBND tỉnh bãi bỏ tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 09/01/2020.

4. Qua thực tiễn các năm qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 
rất phức tạp, liên quan nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cần có sự kiểm tra, chỉ đạo 
thường xuyên, cũng như tính chất công việc của Hội đồng thẩm định bảng giá 
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đất, giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh rất phức tạp; các thành viên Ban Chỉ đạo, 
Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc đã phải tranh thủ thời gian ngoài công tác 
chuyên môn phải thực hiện để đi kiểm tra thực tế, xử lý các nội dung đảm bảo 
sát đúng với thực tiễn. Do vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, 
Tổ giúp việc cần có chế độ hỗ trợ để tiếp tục làm việc hiệu quả, trách nhiệm.

Căn cứ quy định của Luật NSNN năm 2015, quy định tại điểm 3, Điều 21 
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 và tình hình thực tế trên địa 
bàn tỉnh, UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị 
quyết quy định mức hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc 
Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Hội đồng 
thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh là cần thiết 
và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích: việc ban hành Nghị quyết nhằm quy định cụ thể mức chi hỗ 

trợ đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc thẩm định 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc 
Hội đồng thẩm định bảng giá đất, giá đất cụ thể cấp tỉnh đảm bảo đúng quy định 
Luật NSNN, điều kiện thực tế của tỉnh; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy 
định.

2. Quan điểm chỉ đạo: đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN, đúng 
thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/ 5/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan xây dựng Đề án, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định (tại Công văn số 433/UBND-TH ngày 22/01/2020 và Quyết định số 
01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021của UBND tỉnh Quảng Nam). 

2. Sở Tài chính đã có Công văn số 536/STC-HCSN ngày 04/3/2020 đề 
nghị các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý 
dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND quy định 
mức hỗ trợ cho thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc thẩm 
định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Hội đồng thẩm định, Tổ giúp 
việc Hội đồng thẩm định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. 

Đến thời điểm hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, Sở Tài chính đã nhận được 
20 văn bản góp ý của địa phương, đơn vị; trong đó 16 địa phương, đơn vị thống 
nhất với nội dung dự thảo, 04 đơn vị, địa phương có ý kiến góp ý đề nghị xem 
xét, điều chỉnh. Sở Tài chính đã nghiên cứu tổng hợp, tiếp thu và giải trình tại 
Báo cáo tiếp thu góp ý được gửi kèm theo Tờ trình này.
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3. Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 34/BC-STP ngày 13/4/2020 và đã 
được Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình 
HĐND tỉnh.

4. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên UBND tỉnh tại cuộc họp  
thông qua dự thảo Nghị quyết ngày ngày 01/3/2021 theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
Bố cục Nghị quyết: 
Nghị quyết gồm 04 điều như sau:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
- Điều 2. Mức hỗ trợ.
- Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện.
- Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Nội dung cơ bản của Nghị quyết:
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức hỗ trợ cho thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, 

Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 
Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng:
a) Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh.
b) Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh.
c) Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất (gồm 

thẩm định bảng giá đất và thẩm định giá cụ thể).
d) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác liên quan.
3. Mức hỗ trợ
Thực tế công tác bồi thường giải phóng mặt bằng rất phức tạp, liên quan 

nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cần có sự kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, chế độ, 
chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng thường xuyên thay đổi, nhiều 
vướng mắc; tính chất công việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, giá đất cụ 
thể trên địa bàn tỉnh cũng rất phức tạp, cần phải đi khảo sát thực địa, nghiên cứu 
thị trường, trao đổi thông tin,...; các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm 
định, Tổ giúp việc đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên 
kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn.

Căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét hỗ 
trợ thêm kinh phí cho các thành viên để trang trải các chi phí văn phòng phẩm, 
thông tin liên lạc, khoán công tác phí do các thành viên này phải thường xuyên 
tự túc phương tiện đi công tác lưu động để khảo sát, nắm thông tin, đồng thời 
phải thường xuyên liên lạc, làm việc, họp bàn thảo luận giữa các thành viên để 
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thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, xem xét tương quan với mức hỗ trợ 
đối với thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh khác như Ban An toàn giao thông 
tỉnh, ....; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét quyết định các mức hỗ trợ 
và nguyên tắc hỗ trợ như sau:

a) Mức hỗ trợ chi phí thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, khoán công tác 
phí lưu động hằng tháng đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, 
Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 
thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên 
địa bàn tỉnh:

- Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định: 1.500.000 
đồng/người/tháng.

- Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định: 1.300.000 
đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, tổ giúp việc: 1.000.000 
đồng/người/tháng.

b) Các trường hợp sau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất: thành 
viên của Ban Chỉ đạo đồng thời là thành viên của Hội đồng thẩm định; thành 
viên của Hội đồng thẩm định đồng thời là thành viên Tổ giúp việc Hội đồng 
thẩm định.

c) Đối với Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm 
định cấp huyện (nếu có) được hỗ trợ bằng 80% mức hỗ trợ quy định tại điểm a 
khoản này. Đối với Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng 
thẩm định cấp xã (nếu có) được hỗ trợ bằng 60% mức hỗ trợ quy định tại điểm a 
khoản này trong thời gian (tháng) có tham gia trực tiếp các hoạt động của Hội 
đồng liên quan đến địa phương.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: 
a) Đối với mức chi hỗ trợ thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, 

Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: sử 
dụng nguồn chi phí tổ chức thực hiện, thẩm định, chi phí cho Ban chỉ đạo bồi 
thường, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành.

b) Đối với mức chi hỗ trợ thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc 
Hội đồng thẩm định giá đất: nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện 
hành.

5. Tổ chức thực hiện:
Kính đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết.
Kính trình HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết nghị./.
(Hồ sơ kèm theo, gồm:  
- Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo, Hội đồng 

thẩm định, Tổ giúp việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 
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Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định bảng giá đấ trên địa bàn 
tỉnh.

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và thẩm định của Sở Tư pháp.)

Nơi nhận:                                                         
- Như trên;
- TT TU, HĐND; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTTH.

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

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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