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Phụ lục
SO SÁNH 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
(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày      /        /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

Quy định hiện hành Dự thảo Quy định mới Ghi chú
Khoản 17 Điều 2 Quyết định số 19/2017/QĐ-

UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh quy định (cơ chế 
này đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ 
trương tại Công văn số 870-CV/TU ngày 24/7/2017):

 “…
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 

a) Về giá trị hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất tái 
định cư:

+ Đối với 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 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.

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 
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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.”

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. 


