
UBND TINH QUANG NAM CQNG I1OA xA 1101 Cliii NGHIA VIT NAM 
so  TCPHAP Dôc lap - Tu' do - Hanh phñc  

SO: 34/BC-STP Quáng Natn, ngày 13 tháng 4 nám 2020 

BAO CÁO 
K&quá thrn djnh d thã? Nghj quyt piy djnh mfrc h trq cho thành viên Ban 
clii dao, lot dong tham dnh, To gulp viçdllç' dong tham-dih phuro'ng an kot 
thithng, ho tro, tái dinh cu và Hôi dông tliâm thnh, To guipviêc 11th dong thâni' 

djnh giá dat trên dia bàn huh Quãng 1m 

S& Li pháp nhn duçvc Cong van s 946/STC-HCSN4iàLO&4I2il2ft cU&$ 
Tài chinh ye vic thâm dinh du thão TO trinh cña UBND tinh và d thào Nghj quyêt 
HDND tinh quy dinh rncrc hO tro cho thành viCn Ban chi do, Hi dOng tham djnh,TO 
giüp vic Hôi dOng thâm dnh phiso'ng an bOi thuOng, hO trq, tái djITh c.r và Hi doug 
thâm dinh, TO giüp viêc 1-181 dông thâm dinh  giá dat trêndja bàn tinh Quâng Nam. Sau 
khi nghiên cifru, dOi chiêu nôi dung du thâo Nghj quyêt vOl quy dinh cüa pháp Iut 
hiên hành, SO Tir pháp có ' kiên tham dinE nhix sau: 

1. CAN cii' THAM D!NH VAN BAN 

1. Luât To chüc chInh quyn dja phrang ngày 19/6/2015. 

2. Luât Ban hanh van bàn quy pham pháp 1ut ngày 22/6/2015. 

3. L4tNgân sách nhà turOc ngày 25/6/2015. 

4. Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy dinh chi 
tiCt thi hành mOt  so diCu cUa Luât Ngãn sách Nba nirOc. 

5. Thông tu lien tich so 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 cña B 
Tâi chinh va B Tài nguyen vâ MOi trirOng hudng dan vic thdm djth d? thâo bang 
giá dat cüa Hôi doug thârn dinh bang giá dat, tham djnh phuang an giá dat cüa Hi 
dOng thâtn djnh bang giá dat. 

6. Thông Ut s 74/2015/TT-BTCngày 15/5/2015 cua B Tài chinE huOng dan 
vic lap dir toán, sCr dng và thanh quyCt toãn kinh phi tO chüc thvc hin bOi thiiang, 
ho tro, tái dinE cu khi NM rnxOc thu hOi dat. 

II. NQI DUNG TW&M DJNH 

1. Pham vi diM chinh, dôi tffQ'ng áp dijng 

iMng nhAt v pham vi diu chinE va dOi tuong áp dung cüa dij thão Nghj 
quyCt. 



2. Tinh ho? Sn, hop phäp và tinh thông uhtt cüa d thão Ngbi quyh vói 
quy d!nh  cüa pháp Iut hin hành 

2.1. Nôi dung dir thão Nghj quyêt 

PEÜ hqp vOl quy djnh tai Diu 2 L4t Ban hânh vAn bàn quy pham pháp 1ut 
nArn 2015 quy dinh HDND cAp tinh ban hânh nghi quyêt âé: ".4. Biçn.pháp cé tinh 
chat dçc thà pith hcxp vâi dieu kin phtht triên kinh té - xd Mi cña diaphirung"; khoàn 
9, Diëu 30 Luat Ngân sãch nhà rnràc nãm 2015 quy djnh nhiem  vu, quyên han cüa 
HDND tinh "Ii) Quyét dinh các die d chi ngán sach dot vth tnt sO nhirn vy chi cé 
tin/i chat dc tin) & dja p/wang ngoâi các ché d, tiCu c/wan, djnh m&c chi ngán sac/i 
do chIn/i pht, Bç5 trirthig Bç5 Tâi chin/i ban hânh dé thtrc hiên nhiérn v phtht triCn kin/i 

- xd Mi, baa dam [rat tir, an wan xd hot trén dia ban, p/It hQp voi k/a náng can dOi 
ctha ngOn sách cl/a phwang"; khoàn 3, diêu 21, Nghj dnh 163/2016/ND-CP ngây 
21/12/2016 cUa ChInE phü quy djnh chi tiêt thi hânh mt so diéu cüa Luãt Ngân sách 
nhanuOc 

t'i dung du tháo Nghi quyêt thrçsc các co quan, dun vt, dia phucxng thông nhât 
vâ dang trong qua trInh dang k9 bô sung vâo Chrong trInh k$' hqp nãm 2020 cUa 
HDND tinh. 

2.2. V th thfrc và k5 thujt trinh bay 

Th thüc vâ k9 thuât trinh bay dg thào Ngh quy& co bàn dã thic hin dUng 
theo Nghi dinh so 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiet 
môt so diêu vâ bin pháp thi hành Luât Ban hanh vAn bàn quy phm pháp 1ut vâ Mâu 
so 16 - Phu luc I ban hành kern theo Nghj dinh. 

- yE cAn cü ban hành: DE nghi b sung them Nghj dinE 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa Chinh phU quy djnh chi tiêt thi hành m5t so diCu cüa Luât Ngân sách 
nhâ rnrOc 

- yE thvi diem cO hieu luc: Khoan 3, DiEu 4 du tháo Nghi quyët viët: "Ngh 
quyêt nay dA duoc Hi dng nhan dan tinh Quãng Nam khóa IX, k9 hop thu 16 thông 
qua ngày. .tháng. . .nãm 2020 và có hiêu 1rc tCr ngây. ..tháng. .nAm 2020" là phü hop, 
nhung can km 9: thi diem cO hiêu lac cüa Nghi quyét khOng sOm han 10 ngày kC tfr 
ngày thông qua. 

- Nai nhan: DE nghj thuc hin dung theo DiEu 67, Nghj dnh s 34/2016/ND-CP 
ngây 14/5/2016 cüa Chinh phu. 

III. KET LU4N 

DC nghj Sä Tài chinh nghiên thu tip thu cãc ni dung thâm djnh tai Muc II cüa 
Báo cáo nay dé hoãn chinh dv thão Nghj quyêt và ho so trudc khi trinh UBND tinh 
trInji HDND tinh, dOng thôi gfri SO Tu pháp Báo cáo giãi tdnh, tiCp thu 9  kiCn Warn 
dinh dC theo dOi. 
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Trén day là Báo cáo thâm dinh cüa So Tu pháp ye d? thào Nghi quyêt quy dinh 
müc h trg cho thành vién Ban chi dao, HOi Mng tham dnh, 16 giüp vic Hi dong 
thâm dinh phuong an bôi thuông, ho tro, tái djnh cu và Hôi dong thâm diith,  TO giüp 
vic Hôi dông thâm dinE giá dat trCn dia bàn tinh Quâng Nami. 

P/ui nhân: 

- S& Tai chink 
Lanh dao Sâ; 

- Licu. VT, XDKTVB&TDTHPL. 

KT. GLAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Ngiräi ks': Sà Tic pháp 
Email: stpquangnarn.gov.\ 

-v PHAP Ccv quan Tinh Quang Narn 
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UBND TINH QUANG NAM CQNG HOA XA HQI Cut NGIIIA VItT  NAM 

SO TI  PilAF Dc  1p  - Tw do - ilnh  phüc  

SO 388 S IP-XDKTVBQPPL&TDTHPL 

V v gop i dtt diâo T& trinli UBND tinh vâ 
Ngh quyét qitv dinh 'nüc ho trçi cho thãnh 

Ban ('hi dao, HOi dOng thâm dinli. TO 
gulp viêc thârn dinh p!urng an bôi thuäng. 

trn. tãi diuh cr ii thãnh viën Hc5idOng 
thãm dinh, 8 giñp v1c HOi dOug thâui dinh 
bang giá dat. giá dM cu the trCn dia ban tinh 

Quthng Yam. ng?v II thwig 3 nâni 2020 

   

KInli gti: Sd Tài chinh tinh Quàng Nam 

So Li pliáp nhân duuc COn2 van sO 536'STC-HCSN ngày 04/32020 cua Sd 
Tãi chinh \7,\-  gOp ' dir thão Td trinli IJBND tinh vá Nghi quyêt quy dinh müc hO trq 

cho thanh viên Ban Clii dto, HOi dông thãm dinli. TO giñp viêc thaw djnh phuong an 
bOi thir&ng. h tro. tái dinh cit và thânh viCn Hi dOng thâm dinli. TO giüp vic Hi 
dOug thãm dnh bang gith dat. giá dat cu the trCn dia bàn tinli. Sau khi nghiCn cm' ni 
dung du thão Nghi quyCt và Li trinh. So Li pháp cO 9 ben nhu sau: 

1. DOi vói dci tl1ão Ngh quyâ: 

- Diêu 27 Luât Ban hânh van ban quy pham pháp luãt flaw 2015 quy djnh 
HDND cap Huh ban hânh nghi quyCt dê: ...4. Biënp/ithp cá tin/i c/id; dOc 11th phie hop 
vài then bEn phtht tndn kin/i td - xc? hO! cña dic, p/itrcng': diem h khoàn 9 DiCu 30 Lut 
Ngân sãch nhã nuOc nãrn 2015 quy dinh them nhiêm vi,i. quyCn han cüa HDND tinh 
"Ii) Quiet din/i cthc c/iC dci c/if ;igchi  sach dO! 161 mót sO nhiEni v c/n cO tIn/i c/tOt d47c 

rhà 6.  cl/a phtcong iigocei cthc c/id dci,  tiéu c/nOn, din/i  ni&c c/i, ngOn sac/i do chin/i phil 

BO trzrthng Bci  Tat chin/i ban bàn/i dC rhrc /iun n/iini iy phtht tridit k/nh tC - xâ hói, 

baa dOm nOt tic an tothn xã hOe trdn cl/c bàn. phit hop vdl k/ia nang can cita ngan 
sOc/i ti/a pinronj' vâ hudng dan tai DiCu 21 Ng14 dinE sO 163 2016 ND-CP ngây 
2112 '2016 ThOm quidn cñct HOi dOng ithOn dOn cO tin/i quiCt d?nh ti/n/i mfrc p/iOn 

hO ia c/id ci  hen c/won, cl/nh mic clii rien ngdn sac/i:... 3. Qiijdr din/i các cM ci c/il 
;igciii sOc/i dot vo! môt sO n/lEn, vu c/i có tin/i elicit d}c the) a thu phirog ngoâi cthc 
c/id 16, [edit c/jean, din/i ni&c clii udit do Chin/i pith, Thu riroiig C/ui/i p/n BO ntrong 
Rd 2?ei c/tin/i beuie liOn/i tie fluzrc h/En uihiem iii p/ia! mEn k/ni, re -xc? hOe. bOo dOm tir 

tic an roan xc? hOe flc,i tim bOn, /ifI /297) vOi h-hO uwng cOn clOt cute iigctn sOc/i ma 
plurong, ngOii sOc/i truing uong khOng ho no. RiEng nhfrng c/id JO c/i, cO i/ui/i c/cit nOn 
lirong, [ccii cOng. p/ui cOp. nirOv kin cjzn Et dnh phOr cO i h/en cia Bci TOt cli hi/i, Bç5 

iii. BO Lao dOug - Tlieroiig bin/i vd X /iói ia cOc bç5 qnOn K iigOn/i. Thth lrc tirc 

tidp - Vi vay. can cü vão tiub huh time tC Va khã nang can dOi eüa ngãn sách da 
phuong. Su Lii chinh tham mwu UBND tmh trinli HDND tinh quyCt dIrth viëc thông 
qua nghi quvet Tuy nhiCn. So Tãi chinli can tham mint UBND tinh van ban lay ' kiCn 
cUa BO Lii chInh. DO NÔI su. BO Lao dOng. Thuung binh xã hôi vã cac bO quãn 1 
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ngãnh. huh nrc true tiêp (BÔ Tñi nguyen va Môi tnthng...) dOl v&i du tháo ngh 
quyêt. 

- Ni dung dci tháo nghi quyCt chua có trong các ni dung tiinh các k' hop 
HDND tinh t?i QuyCt dinli so 144/QD-UBND ngây 14'01/2020 ban hãnhChLlong 
trmuh cong tác nãm 2020 cüa UBND tinE. Do dO. dC ngW Sd Tãi chinE dC xuãt UBND 
tirih dC nghj xy dung nghj quyCt cüa HDND tinh. 

2. DOi vâi dir thâo Td trinh: Cci ban thông nht. my nhiCn can bO sunR them 
QuyCt dinh so 2218QD-UB1'D ngày 10/7/2019 cüa UEND tinE thy dOi, bO sung 
thmh viên Hôi dOug va To giñp viéc: Hôi dOug tham djnh giá dat e the. Hi dOng 
thâm dinh Bang giá dat. 

Kinh gui So Tãi chinh tOn: hap. 

\Tj n/thn: KT. GIA1\1 DCC 
- N]iir trén. PRO GLUI DOC 
- Lãnh dao S&. 
- Lint VT. XDKTVBQPPL&TDTHPL 

Büi Xuãn Hiêu 

chranie-exlnncinn /lnemmnr rhic /ktr np Irwir1rpi nn, ,n/flTil kl-dmuh,i !Tb,,,,,,nnnnhIr\/ 1R iAf 



Nd nhân: 
- Nh trên; 
- Luu: VP, VT. 
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CQNG bA xA HQJ CHU NGHIA VIET  NAM 
Dc Ip - Ty do - }Inh phác 

U BAN MTTQ VfkT NAM 
TIM-I QTJANG NAM 

BAN TIIUUNC TRL1C 

S6: 288/MTTQ-BTT 
V/v phuc clap Cong van 

sO 536/STC-GCS ngày 04/3/2020 
eUa Sr Tãi chinh Quãng Narn 

Quáng Nain, ngày 16 tháng 3 nám 2020 

-
It 

12 -3- :tn 

Kinh gUi: SO' TM chinh Quáng Nam 

Ngày 09/3/2020 Ban ThuOng trrc TJ ban MYrQ Viet Narn tinh nhn dugc 
Cong 536/STC-QS ngày 04/3/2020 cUa Sâ Tãi ehinh Quáng Narn v viec gOp 14 

thào Ti trIrth và Nghi quyêt I-lEND tinh ye rnfrc ho trq eho thành viCn Ban chi dao, 
Hi dng thâm dlnh,  To giüp vic thâm dlnh  phuong an boi thu&ng, hO trci, tái dirt 
cu và thanh viên Hi dOng thâm dinh, To giüp vic Hi dOng thâm dinh bang giá 
dat, giá dat cij the trCn dia bàn tinh. Ban ThuOng truc Uy ban MTTQ Viêt Nam tinh 
có kiCn nhu sau: 

Co bàn tMng nhât vâi nôi dung du thão T trinh cüa UBND tinh và Ngh 
quyêt cUa HDND tfrih; 

- Ni dung tharn gia: Tai khoán 3, diu 21 cUa Nghj djnh 163/2016/ND-CP 
ngày 21/12/2016 cüa Chinh phU quy djnh: .nhthig ché d5 chi có tinh chat lien 
luong, tEen công, phu cap, tnrâc ichi quyêt dfnh phái có j5 kiên cüa Bç3 Tat chmnh, Bó 
N5i vu B5 Lao dg5ng - Thuvng binh và Xa h5i và các b5 quán l ngành, linh vuv 
tree tiCp. 

Do 4y, d nghi b sung nii dung tai khoàn 1, mic III dr thão Ta trinh cüa 
UBND tinir ....báo cao, xiii j kiCn Bç5 Tài chmnli va cac b, ngành lien quan truâc 
khi trinh HDND tinh xem xét, quyCt dinh. Viêt lai thãnh: 1. UBND tinh giao S& Tñi 
chinh chü trI, phôi hqp vó'i the co' quan lien quan xãy dig B an, tham mwu 
IJBND tinh Mo cao, xiii j5 kiên Bô Tài elijAh và ale bo, ngành 'Mn qu', trInh 
HBND tinh xem xét, quyêt dinh. 

Trân trçng! 

Phi ITñug 



CONG VAN DEN 
Náy 3 -J- 22 

UT3ND TINH QUANG NAM cQNG HOA XA Hol ChIT NGIIIA VIET NAM 
SOTAINGIJYENVAMOITRTJUNG Doe lap - Tir do - Hanh phñc  

ClAM oOc 

S&23/STNMT-QLDD 
V/v gop thea Cong van s6 536/STC- 
HCSN ngày 04/3/2020 cüa S& Tãi chinli 

Quáng Nan 

Kinh gui: SO TM chinh tinh Quáng Narn. Co 
çru. irn 

Thea d nghj cüa SO TM chInh tai Cong van so 3t1STC-IICS 
04/3/2020 ye v14c gOp di tháo To trinh UBND tinh và Ngh quyêt HDND tinh 
quy dinE rnüc ho trq eho thành viên Bari Chi dao, HOi dOng thâm djnh, TO giüp 
vic thAm djnh phuong an bi thubng, hO tro, tái djnh cii và thành viên Hôi dOng 
thâm dinh, T6 giüp vic Hi dông thâm djnh bang giá dat, giá dt cii th trén dia 
bàn tinh, sau ichi nghiên cüu, SO Tài nguyen và Môi trithng co bàn thông nhât 
vOl ni dung dv thào, ngoài ra tham gia kiên nh sau: 

D d hiu, tránh nhArn 1n ti Khoan 2 Di&u 2 Dkr thão Ngh quyêt cO the 
viêt lai nhu sau: 

2. Các truàng hcxp sau dii clii duot hu'thzg ,nót nnv lij nv cao nhth: 

- Thành viên cüa Ban C/il dgo dáng thai là thành viên cüa Hi dáng thdni 
o)ih phwoiig an bói thwàng, ho tic tat dinh cie; 

Thành viên ctha Hç5i dng thdm dinh dng th&i là thành vién TJ ghp viêc 
H5i dóng thám dinh phitong an Mi thu'ang, ho ho; tái dinh cit, 

Thành viên Hói dng thdin djnh dng thai là thành vien To gizp vic 
H5i dOng thdrn d/nh giO Sat. 

Tai diêni a khoàn 3 muc IV Dv thào Tb trInh và diem d khoán 1 Diêu 2 
Dv tháo Nghj quyêt v quy djnh müc h6 trg cho thành viên Ban Chi dao, Hi 
dOng thãm djnh, To giüp vic thârn dinh phuong an bi thubng, h trq, tái djnh 
cu Va thãnh viên Hi dong thârn dinE, TO giüp viêc Hôi dông thârn dinh  bang già 
dat, giá dat ci,i the trén dia bàn tinh de xuât rnüc chi cho to giüp viec là 500000 
dOng/nguOi/tháng. Tuy nhiên SO Tài nguyen và MOi trithng nhQn thy trong 
tiwe tC thành viên TO giUp viec là bo phn trrc tiêp nghiên thu, tham muu 
triCn khai thc hin cac cong viêc cho Ban chi 4o, Hi dng, do dO d nghj tang 
rnüc chi cho TO giüp viec là 700.000 dOng/nguOi / tháng. 

Trên day là kin tham gia cña SO Tài nguyen và MOi tnuOng, d nghj SO 
Tãi chfnh xem xét, tOng hçp./. 

Not n/si?,,: tff GLkM DOC 
- Nhi.r trén;

H C 
- Ltru VT, CCQLDD 

cQce2  eckJ 
4r) &2'

ç(TIMGJYE! 

C 

,
to Ng n Van 'F 



1W BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIfl NAM 
UUYN IMJY XUYEN Doe Ip - Tv (10-  H?I1h phñc 

S6Ai6/IJBND-TCKH Duy Xiçen, ngayl9 tháng 3 nãm 2020 
ye gop 9 yE dv thAo Ngh quvh HDND 
tinh quy dinh mfre h6 tn thanh viên Ban 
chi dao, Hi dMg thâm dinh phircing an 
bÔ thtthng. h6 tnci tãi dinh cu vñ Hôi 
dông thärn dinh, To gióp vc HOi dOng 
thm dinh giá dat trên dia bàn tinh. 

Kinh girl: S& Tat chinh tinh Quâng Nam. 

Theo Cong van so 536/STC-HCSN ngá 04/3/2020 ciia SO Tài chinh tinh 
Quâng Nam v/v gop 9 ye di,r tháo Nghi quyCt HDMD tinh quy dinh mire ho tra 
thành viên Ban ehi do, Hi dng thAm dinh phuang an bôi thutng, h trçi tái dinh 
ci.r và Hi dông thãm dinh, TO giQp viéc IiOi dng thflm dinh giá dat trén dia bàn 
tinh. Sau khi nghiên thu DLr tháo Nghi quyt cua tirih, L1BND huyên Duy Xuyên 
có 9 kién gop 9 Khoãn 1, Diu 2 du tháo Nghi quvét nhu sau: 

DO! vái rnfrc clii ho tip clii phi thông tin lien 4w, van plzbng phJrn, 

khodn cong tdc p/ti hang ilidug JJI vol lii fin/i v/en Ban CIII dpo, HOI  1ông 

thflm djnlz, To giz'ep viêc 113! dông thâm ti/n/i p/i nung dii b/il tli er/rag, ItO Ira, 
tdi din/i cu: 

Hien nay, trén dia bàn huyn Duy Xuyëii daug trin khai nhiêu dci an thvc 
hien bôi thuàng, GPMB và tái djnh ctr. dãc biCt hiv nhanh tiCn dO thirc hin bOi 

thuäng, GPMB, TDC du an Kim nghi duän Narn Hçi An. Do vy, UBND 
huyn d chi do cac phOng, ban có lien quan cip trung thãrn djnh và tham muu 
IJBND huyn phê duyt kip thai các phirong an hi thuäng, h try và tái djnh 

CU, Cu th: 

- Nãm 2019 phC duyt 145 phuang an, Uong JO: duyc trich chi phi thâm 

dirt phuong an 680 triêu, chi phi ban chi c10 ThtrJ 

- Dv kin nám 2020 phé duyt 138 phuong an; trong do, trich chi phi thm 

djnh phirong an 600 iriu, chi phi ban chi dio 90trc1. 

Ngoãi cong viëc chuyCn mOn can bô cOng chirc cüa các phOng, ban con 
kiêm nhim them cOng tác thâm dinh nCn phái tranh thu Mm them ngoãi giä mOi 
dáp Crag duge khi Iucxng cong vic vA thtthng xuiên kiCm fla thrc té ti d an 

Khu nghi dung Nam Hi An thuc xa Du\ N4hia. Duy Hãi (khoãng cách tir 

Trung tam hânh chinh huyên den xA Duy Nghia, Du Hãi trCn 20km). 

Vây, UBND huyn kInh d ngh mnirc chi h try chi phi thông tin lien lac, 
van phèng phm, khoãn cOng the phi hang tháng dOi v&i thãnh viCn Ban CM 



TM. ANNHAN 'iAN 
CFIUTJ 

HUTCH 

dac, Hi dông thârn dinh, To giüp vice 1-Ii dng thm dinh phuung an bôi 
thuong, h6 tr, tái ctinh Cu, nhLi sau 

- Truäng Ban Chi dao, CITñ tich Hi cthng thtm dinh: h6 trgti da 1.500000 
Mng/nguOi/thang. 

- Phó truâng Ban Chi dao, PhO Chü tich Hi dông thâm djnh: h6 trg ti da 
1.400000 dông/nguäi/tháng. 

- Thãnli viên Ban Chi dao, J-Iôi doug thrn dinh: h trcr tôi da 1.300.000 
dong/ngu&i/thang. 

- T giUp viêc: h6 tro ti da 1.000.000 dng/nguäi/tháng. 

Các nôi dung can lal, UBND huyn Duy Xuyên thng nhât vOi ni dung 
cüa dçr thão Nghj quyêt. 

Vy, UBND huyén có kin d4 Sâ Tài chInh tng hap chung./. 

Ncii h/Ion: 
- Nhu trén; 
- Lru: VT, TCKH,I-f (6b) 

Nguyh 86n 



KT. CHU TCI1 
flrI)JJO CHTJ TJCH 

Clii Kliang 

HOJ Cit CHIEN BTNH VJ1tT NAM CQNG HOA XA am Cut NGIIIA VIFT NAM 

1101  CCB TINHOUANGNAM Doe Ifip - Tn do - HanLi pink 

so/Bc-ccB QuthigNain, ngày ]6ththng 03 in 2020 

BAOAO 

Két qua gop y difiTiiTTo1rThIitBND tinli vA Nghi quyit FIDND flub 

Kinli gfii: SO TM climb flub Qiiãng Nani 

Ngây 06/03/2020, Thuäng ti-pc H6i CCB tinh nfln COng van so 536/SIC-
HCSN ye gOp clir tháo Ta trInh cUa LJBND tinh và Nghi quyCt HDND tinh quy dinh 

müc hO tro clio thành viCn Ban Chi dao, Hôi dng thrn dinh, To giüp vice [Fain djn]' 

phuong an bi tiurOng, M try, tái 4mb cu và thành viên Hôi dng tliârn 4mb, 16 giup 

viêc Hôi dng thArn dinE bang giá dt cu the trCn dja bàn tinh. 

Thuàng trije Hi CCB tinE Quâng Narn nht fri nba dig thâo khOng tharn gia 

kiên gi them 

Noi nhân: 
-N/rn kIn/i gt2 (b/c); 

-luw VT-VP. 





JC GIAM DOG 

:j() G6ç;o5c( 

t'BNI) INI-I QUANI! N\M CONG I-IOA XA 1101 CFIU Nd-hA \'IET NAM 

SQ NONG  NGHIP  VA PTNT floe Iflp - Tir do - HnIi pliñe 

SO. 5A /SNN&PTN 1-KI-ITC Qiiãng iVani, naàvdl thang 3 nani 2020 

V gop \ Lifli \ Oi Liii thrin I U tl(I1EI 

'BND tinli i 1\h c IiDt\D nnh so TAI CHINk QtJANG NAM 

LIU\ Lillill IVILIC ho UI) LhI0 hjnh ien CONG VA_N DEN 
hill (_]ii dilL) E 10! ctoiig (LUll diilil, FO 

\ ICC than d]I1h phLloflg iil LII 

IIuuong. hO ii U. LI! ctinh CLI \ hñnI 

in kOi dOug thm dinh. i ö glut) 
I-IOi doug L}ni c!lll]l hang g' 

gii di cii th3 tr'l dRL hñn (Intl 

Kinh giri: 56 Tài chInh. 

SO NOng nglii3p va fl NT nhân duoc COng van sO 536/STC-HCSN ngày 

cua So Tà chinil 3 viêc gOp dtr tháo Ta tuinh UBND tinh va Ngh1 

I-I DNI) tl!1El qLly dillil mrc ho tro cho thành viên Ban Chi dao, !-lOi dOug 
thâin dinh, TO giñp \iec thäm clinli phuong an bOi thuOng, hO ho. tái d1nh CLr Va 

ththnh iêii HOi dOug thüm dinh, TO giOp viec Hi dOng thflni djnh béng giá dat, 

wa dat cu We lien Wa bàn tinh. 

Qua nghiOn CÜLI. Sc NOng nghiCp và PTNT thông iThât vOl nôi dung (IL! 

tiioo Ti uii'h UBND LIEJI ghi quyd HDND tinh cju chnh m(rc hO tic cijo 

thành vien Ban Chi dao, 1-151 dOng thñm dinh, TO giüp 'iecthani dinh p]moilg flfl 

hoi tlnrOng, o u, lai dinh cr va thánh viên NOi dOug thffiui clinh. TO giup \ iCC 

I 101 dOug thâm dinh bang glO dOt, g'á dat cv the trOn cita bàn tinh. 

So NOng nghiep vu PTNT gui Sb Ta' chInh dC tOng hop, báo cáo UBND 

till!).' 

Ngày 19 -03- ZO?0 

S 6: 

\111•j n/iOn: 
- Nliu tiCn 
- I ULL V L KE I-IC 



SO T[\I CEIfNH QUANG NAM 

C ONG VtN DEN 

Ngáy 1 03- Z2O 

Chuyn 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Doe lap - Tu do - Hanh phñc 

Qudng Narn, ngây 18 tliáng 3 nJm 2020 

UBND TINH QUANG NAM 

SO NGO4J VU 

SO: 170 /SNgV-VP 
V/v gop ' d tháo Th trInh UBND tinh 
và Nghj quyêt HDND tinh quy djnh 
dinh mire ho trn cho thãnh viën Ban 
Chi dao, Hôi dOng thãni djnh, TO giáp 
viëc thârn dnh phuong an hOi thuông, 
h trG, tái dinh cu vã thãnh v'ên Flôi 
dOng thâm dinh, To giüp vie HOi dông 
thâm djnh bang giá dat, glá dat cij the 
trCn dia bàn tinh. 

KInh gui: s Tài chinh 

SO Ngo?i vu nhân duçc Cong van so 536/STC-HCSN ngãy 04/3/0202 cüa 

SO Tãi chInh v vic gOp ' dii thâo là trinh UBND tinh và Nghi quyk I-lEND 

tinh quy djnh dinh muc h6 tro cho thành viên Ban Chi dao, Hôi dông thârn dinh, 

T giUp vic thm djnh phuang an b61 thuOng, h6 tro, tái dinh cii và thành viên 

Hôi dng thArn djnh, TO giüp viëc HÔI dOng thAm dinh bang giá dt, giã dAt c 

th trén Wa bàn tinh, sau khi nghiên thu dkr thâo; SO Ngoai vi thng nhAt vOi 

ni dung d thào. 

SO Ngoai vp phüc dáp dê SO tãi chinh tOng hop. 

[Vol n/Ian: 

- Nhu trCn; 
- Luu: VT. VP 

KT.GIAM DOC 
PHTP4tt$rDOC 

goai vu 
Email: 
S og V uan gn a in 

Yquan: Tinh 

Thai gian ks', 
1S*32 

"gsfl3: im 

H cr&c T1 



G!AM DOC 

S(i 'v 

UBND TINH QUANG NAM CQNC HOA XA IIQI CHU NGHIA VIETNAM 
sO GIAO THÔNG V4N TA! DQc 1p - T do — H4nh phüc 

S 554/ SGTVT-QLCLCT QttángNwn, ngày 16 tháng3 nârn 2020 

V/v gop ' du tháo T trinh UI3ND tüih - 

vã Nghi quyêt HDND tinh quy djnh rniic 
h trg cho thành viêr Ban Chi dao, IIôi 
dong thâm dinh, To giüp v1c thârn djnh 
phrnng an bOi thuthg, h6 trg, tái djnh cu 
va thành viên Hol dông thârn djnh, To 
giüp v1c Hi dong thâin dinh bang giá 
dAt, giá dat cu the trCn dia bàn tinh. 

Kinh gui: s& Tài chmnh Quâng Nam. 

SO Giao thông vn tái nhn duqc Cong van so 536/STC-I-ICSN ngây 
04/3/2020 cüa SO Tãi chInh dé nghj gop ' d tháo TO trinh UBND tinh vâ Nghj 
quyët HDND tinh quy dinh mire ho tro cho thành viên Ban Clii dao, HÔI dông 
thârn dinh, To giüp viêc thãm dinh phuong an boi thuOng, h tro, tãi dinh cu Va 
thành viên Hôi dông thãrn dinh, TO giüp viêc Hôi dông thârn dinh bang giã dat, 
giá dat en the trCn dia bàn tinh. 

San khi nghiên eün, SO Giao thông 4n tài thông nhât thi thão nâi dung 
Ta trInh cUa UBND tinh va Nghi qnyCt cüa HDND tinh gui kern theo COng van 
sO 536/STC-HCSN ngáy 04/3/2020 cüa SO Tãi chinh. 

Kinh d nghi SO Tài chinh tong hop. 

Nuinhân: 
- Nhu trên; 
- Urn VT, QLCLCT, 

D \Van ba'i\Narn 2020\I I 03 13 Gop du thao 
liuc lie rn HDTD g'a dat doe 

Lê Van Sinfi 



IN 

S 5 
Criuv 

VG ii UCU LIIULI 

Email: 
sttttquangnarn go 
CG quan. Tinh Qua 

UBND TINFI QUANG NAM CONG bA xA HOJ CHU NGHiA 
SlY THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG Nc Ip - Ty do - Hnh phIt032020 16 104 

-i-07 :00 

OnOng Nain, ngàt 16 thang 3 nám 2020 SO 227/STTTT-VP 

Vv gop 9d? tháo T& trinh UBND tinh va 
Nghj quyét HDND tinh quy djnh müc clii 
h6 tro cho thành viên BCD, Hi dông 
thâm dnh, Ta giüp viec thâm djnh 
phuxrng an bôi thuOng, ha trq, TUC và 
thãnh viên Hi dong thani djnh, To giüp 
vic HOi  dông thâm djnh bang giá dat, giá 
dat c' the trCn dja bàn tinh 

Kmnh gUi: Sâ Tài chinh Quàng Nam. 

Thuc hin Cong van s 536/STC-HCSN ngày 04 tháng 3 nãni 2020, cUa 

S& Tài chInh Quang Nam v vic GOp 9 du thão Th trmnh UBND tinh vã Nghi 

quyt HDND tinh quy dnh mUc chi h6 trq cho thânh viên BCD, Hci ding thm 

dinh, T giüp viêc thm djnh phtrong an bM thuing, h trq, TDC và thanh viën 

HOi d'ng th&m djnh, T giñp vic Hji dãng thârn djnh bang giã dat, giá dt cv 

th trén dia  bàn tinh, So Thông tin và Truyn thông cô 9 kiên nhu sau: 

Thông nhât vOi di thão Sâ Tài chinh dã son tháo. 

Trén day là nOi dung 9 kiên cña SO Thông tin và Truyên thOng, dê nghi 

SO Tãi chinh theo dãi, thng hop.!. 

Nui n/Ian: 
- Nhu trén, 
- Luu, VT, IIC. 

 



UBND TINH QUANG NAM 
SUNQIVV 

So: 485 /SNV-CCVC 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - T do - I13nh phñc 

QuángNam, ngâyll tháng3 nãm 2020 

V/v gOp z dci thão Nght qu t triun 
Hôi dông nhân dan 

KInh gfri: SO Tâi chinh tinh Quang Nam. 

SO Ni v tinh nhân dugo Cong vAn s 536/STC-HCSN ngày 03/3/2020 cfla 
SO Tài chinh v viêc gap ' du thão TO triflE UBND và di,r thäo Nghj quyk quy 

djnh mfrc h6 tro cho thành viên Ban Chi dao, Hôi dng thm djrth, T giáp vic 

Hôi dng thAm dinh phuong an bi thirOng, h tra, tái djnh cu và Hçi dng thm 
4mb, T giüp viêc Hôi dng thm djnh giã dAt trén dja bàn tinh. 

SO Ni vij th6ng nhAt vOl các ni dung cüa cac dv  tháo trén và d nghi SO 

Tài chInh xem xét trinh cAp cO thrn quyn ban hành./. 

GIAM DOC 
Njinhân: 
- Nhji trén; 
- Urn VT, CCVC. 



KT. GIM DOC 
itO GL&M nOc 

0mb Van Vu 

CQNG HOA xA UQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tv do - Hnh phñc  

UBYD TINH QUANG NAM 
TRUNG TAM 1JAN11 CHINII CONG 

vA xiiJc UEN DAU  it 

SO: J4LJTTHCC-\T 
V'v gop < dr thao Ta trinh IJBND tinh 'à 
Nghi quyët HDND tinh qu dinh rnüc ha trg 
eho các thãnh viên Ban chi dao HQi dong thâm 
dnh phuong an bôi thuàng. ho trg. tal dtnh cix 
vâ thãxth viên HOi  dOng tham djnh. TO gulp 
viec H dông thãm dnh hang gia dat. giá dat 
Cu the trên dia bàn tinh. 

QzthngNain, ngày zll tháng 3 nàm 2020 

Kinh gi~i: Sä Tâi chinh tinh Quãng Narn. 

Theo ni dung Cong van s 536/STC-HCSN ngày 04/3/2020 cUa So Tài 

chinh tinh Quàng Nam v viêc gép dij thào To thnh UBND thth và Nghi quy& 

HOND tinh quy dirt mCrc h mi cho các thành viên Ban chi So, Hi dng thim 

dnh phuang an bOi thtrâng, h6 trcc. tái dirt Cu Va thành viên Hi dông th5m 

dirt. To giüp viêc HUI dông thAm djnh bang giã dat, giá dg.t Cu the trén dia bàn 

tinh: 

Sau khi nghien thu du thào gui kern, Trung tam Hânh chinh cong và 

Xüc tin dâu tu tinh Quàng Nam thông itt vOi nôi dung du thào T& tñnh vã 

NgN quyét; 

Trung tam Hành chInh cong va XUc ti&n thu tir kinki gui SO Tãi chInh 

tinh Quâng Nam theo döi. tong hppi. 

Noinhan: 

-Nhutrên: 
- LAnh dao Trun tm, 
- Lru VT. VP 



UBND TINH QUANG NAM CQNG LIOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO KHOA HOC A CONG NGHE DOe lap - TV do - Hanh phüc 

SO 159 /SKH&CN-VP 
V/v gop 'dv thão là trinh UBND tinh và 
Nghi quyêt eüa HDND tinh quy rh rnCrc 

h trg cho thãnh yien Ban chi dao, HOi 
dOng thâm dtnh, TO giüp vic thàm dinh 
phisang an bôi thutng, ho ftq, tái dinh en 

và thành viên Hçi dông thãm WiTh, To 
giüp vic Hôi dOng thâm dinh bàn giá dat 

glá dat cu the trCn dja bàn tinh 

Quáng Nain, ngây 11 tháng 3 náin 2020 

      

      

      

KInh gUi: Sâ Tài chInh tinh Quang Nam 

S& Khoa hoc vâ COng ngh. tinh Quãng Nain có nhn thrçcc Cong van sO 
536/STC-HCSN ngày 04/3/2020 ye viec gop s 

dr thão Th trinh UBND tinh vá 
Nghi quyCt cüa HOND tinh quydjnh mUc hO trcr cho thành viên Ban chi do, Hi 
doug thãm djnh, TO giñp viêc thãm dinh phuong an boi thuOng, hO tro, tai djnh CU 

và thành viên Hi dOng thârn dinh, TO giüp vic Hi dOug thãm djnh bàn giá dat, 
giá dat ci,i the trên dia bàn tinE. 

Qua bàn du thao, S& Khoa hoc và COng ngh th6ng nhAt khOng cO ' kin gi 
them 

Nii nhân: 
- Nhu trén 
- Chánh VP. 
- Luu VT, VP S& (Hue). 

GIAM DOC 

Ngubi k. Sà Khoa hpe 
vã Cong nghê 
Email 
skhcnquangnam gov V 

U 

Co quan Tinh Quãng 

Thôi gian ks 
11.03,20201008:29 
+07 00 

Pham Vi& lIch 

)PCCA — —a— XI 
flc tltIlt & B.c môt I am 



CONG HOA xi 1101 CR15 NGHIA VIET NAM 
Dc Jp - T' do - H3nh phñc 

Quthng Nwn, ngthy 10 tháng 3 nàm 2020 

1 -B3- 

r ,', 
Kinh gfri: SO Tài chinh tinh Quang Nam - ' 

SO Van hoa, Th thao va Du lich nhan duqc Cong van s 536/STC-HCSN 

ngiy 04/3/2020 cüa SO Tài chinh v viëc gép 9  du thäo TO trInh UBND tinh và Nghj 

quyM HDND tinh quy dnh müc h6 trcY cho thành viên Ban Chi dao, Hi dng thm 

djnh, T giñp viêc thâm dinh phucing an bi thuOng, M tro, tái dinh cu Va thanh 

vien Hôi dng thâm dinh, T giáp vic Hi dng thAm djnh bang giá dat, giá dat CJJ 

th trên dia bàn tinh; SO Van háa, Th thao và Du lich tMng nhAt vOi các nOi dung 

dr thäo quy dinh, khOng cO gop 9 gi khác. 

Trén day là 9  kiên cüa SO Van hoa, The thao và Du lich dé SO Tài Tài chinh tong 
hpp, hoan chinh và tham muuUBND tinh trinh HDND tinh ban hành quy djnit/. 

Noi nh/in: 
- Nhu trCn, 
- Luti: VT, VP, 

NguOi k9: SO VAn hOa - 
The thao và Du lich 
Email: 
svhttdlquangnam.gov.vn  
Ca quail: Tinh Quáng Nan 
Chic vu: Giám dOe SO 
ThOi gian k9: 10.032020 
16:10:54 +07:00 

 

Nguyen Thanh Hông 

UBND TINH QUANG NAM 
SO VAN HOA, THt THAO VA flU LICH 

So :227/S VHTTDL-VP 

V/v gop ' dii thao Ta trInh TJBND tinh và Nghi 
quyt HDND tinh quy djnh mfrc h6 trci chothành 
viên Ban Chi dao, Hôi dâng thâm drith, Ta giüp 
viec thâm dnh phu&ng an bôi thu&ng, ho tro, tái 
d4nh cu Va bang giá dat, giá dAt ci the trên dia 
bàn tinh 





KT.TRU'ONG BAN K? 
IXOtG BAN 

Iz 
Ic 

7 
hanh Tan 

UBND TINH QUANG NAM CQNG HOA XA HQI cut NGIITA VIET NAM 
BAN DAN TQC floe Hp - T do - TInh pluTic 

SEi:4L2 /BDT-CSDT QudngIVanrØ494hd3ii4tn2O2O 
.rL1 ch.r 

V/v gop dr tháo To trInh
-

AN 

1 
TCinh gui: So 1ai chnih F 

36 F 

Chujn 
Ban Dan toe nhn duoc Cong van so 536tflHeN-ngay ngây-413/2020 

ye viêc gop du thão Ti trInh UI3ND tinh vàNghi quyêt HDND tinh quy dinh 
nthc ho try cho thanh viên BanCh! dao HOi dông thflrn dinh, TO giüp vic thâm 
djnh phuong an bôi thuOng, ho trq, tái djnh cir và thành vien Hi dong thâm 
dinh, TO giñp vic J-Ii dOng tliârn dinh bàn giá dat, giá dat e1T the trên dja bàn - 
tinh. 

Qua nghiên c&u, Ban Dan toe thông that cac ni dung t?i d thào cüa TO 
trinh. 

TrCn day là kiCn eüa Ban Dan tc tinh./. 

IVo,i u/ian: 
- Nhir trên; 
- Lati VT, CSDT. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TECH 

HU TICH 

an Vim Noa 

ut BAN NUAN DAN 
IIUflN QUÉ SON 

sS:,40r /BC-UBND 

CONG uoA xA 1101 cut NGIIIA VIET NAM 
Doe lap - Tir do - ilanli phüc 

QuÉ San, ngayjj—tha'ng .i ffiE4QUANGNAM 
ONG VAN DEN 

Ngày 2 -3 Z010 

BAO CÁO 
Tham gia gOp t  dir thão To' trinh UBND tinh vi Nghi quy$<?BDNI}tinitquy  

djnh mire ho trq cho thành viên Ban Chi 4o, HQi d6ng them djnh phumg an 
bôi thir&ng, ho trot, tái dinh cu và thành viên }IQi doug thãrn djnh bñng gi dflt, 

giá dat cy the trên dja bàn tinh 

Thvc Mn Cong van s 536/STC-HCSN ngày 04/3/2020 cüa SO Tài chmnh 
tinh Quang Narn ye vic tharn gia gop du thao TO trInh UBND tinE và Nghi quyêt 
HDND tinh quy dinh rnc ho tro cho thàith viCn Ban Chi dao, Hi dOng thm djuh 
phuong an bOi thuông, hO tro, tái djnh cu và thành vien Hi dOng thâm dnh bang 
giá dat, giá dt c 1h trén dja bàn tinh. 

UBND huyn Qu Son th6ng nhAt vol du thào TO trInh UBND tiub và Nghi 
quyêt HDND tinE ye hO cc cüng nhu ni dung cüa Nghi quyêt trInh HDND tinE 
quy djth müc ho tro cho lhành viên Ban Chi dao, HOI dOng thârn djnh phucrng an 
bôi thutng, h6 tra, tái dinh  cu à thành vien Hi dng tMrn dinh bang giá dat, giá 
dat Cu the trCn dia bàn tinh. 

Vay, huyn Qu Son kinh báo cáo d S& Tài chinh duqc biAt.I. 

Not n/ian: 

- Sa Tài chinh; 
- Luu VT 

-- - 



TM. Lw BAN NFIAN DAN 
TIC" 

Van HOa 

__) / r) 
// U\ fr 

v-b& 1'. cSc4 

U BAN NIIAN DAN 
HUVEN NONG SON 

CQNG I-WA XA fbi Cl-LU NGI-IiA VIETNAM 
Dc lip - Tv do - I-InIi phüc 

'Z /BC-UBND Nóizg Son, ngàvA [I 
SCTCHiN NGNAM 

Ngày 1 -@3- 702! 
BAO CÁO So 

GOp thy tháo Tè' trinh và Nghj quyêt UDNI) tiub quy d!niWmãcchikü.trg 
clio thñnb viên BCD, Hôi dông thârn dinh, To gUlp vic thâm dinh  phuong 

an bôi thuô'ng, ho tro, TDC và thành viên H*i  doug thãm dinh, TO giüp 
vic Hi dOug thãm dinli bang giá dat, gilt dat cl  the trén dia bàn tin1'. 

Theo dé nghi tai COng van so 536/STC-GCS ngày 04/3/2020 cüa SO Tài 

chinh tinh Quang Narn v vic gop y  Du thão Ta trinh và Nghi quyêt HDND 
tinh quy dinh rnüc chi h trci cho thành vien BCD, Hi dOng thârn dinli, TO gip 
viec tMrn dinh phuong an bi thuang, h6 trg, TDC và thành viên Hôi dng thm 
dinh, T giüp vic Hi dng thm dinh bang già dAt, giá dt Cu thE trên dja bàn 

tinh. 

San khi nghiên cuu Du tháo TO trinh và Nghi quyM cüa SO Tài chInh, Uy 
ban nhán dan huyên NOng Son thông nhãt vai nôi dung ye quy djnh rnüc chi ho 
tra cho thành viên BCD, Hôi dng thâm djnh, TO giUp viêc thârn dinh phuoiig 
an bè1 tlnthng, h6 tra, TDC va thãnh viCn Hôi dtrng thArn dinh, TO giüp vic Hi 
dng thãrn dinh bang giá dt, giá d4t cu the trén dia bàn ünh. 

Uy ban nhân dan huyn Nông Son báo cáo dé SO Tâi chInh theo dOi và 

tong hgp./. 

2\TO1 

- So TM oh iii' 
- Lull VT, TCKH. 





TMJJYB&N NUAN !AN 
/ '- -i a 

Manh I-là 

U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA IIQI CHU NGIIIA VTT NAM 

HUThNPHLYOC SON née Ip - Tiy do - llnh phüc 

/UBND-KT Phtthc San, ngayj/3 tháng 3 nátn 2020 
V/v gOp 9 di,r thão Ta trInli 
UBND tinh và Nghi quyêt 
HDND tinh quy djnh mc hâtrq - 
cho cac thanh viéri HOi dong 
tham dinh phucing an boithuông, 
h6 tro tái dinh cli và thâm djnh [ 
banggiadAt,giádtczthëtrën I  
dia bàn tinh. 

KInh gui: s Tài chInh tinh Quang Nam 

Thrc hien Cong van s 536/STC-HCSN ngày 04/3/2020 cüa SO Tài chInE 
tinh Quáng Nam v viec gop du thão Tb trmnh UBND tinE và Nghj quy& HDND 
tinE quy dinh müc h thi cho thành viên Ban Chi dao, HOi &,ng thAm djnh, T6 
giüp vic thm dinh phucxng an bi thuông, h6 trq, tái dinh cu và thành viên Hôi 
dng thAm djnh, T giüp vic I-Ii dng thm djnh bang giá dt, giá dt ci,t th trén 

dja bàn tinh; 
Qua nghiên cu d? thào Tb trinh và Nghj quyk thrgc dang tài trén website 

SO Tài chinh tinE; 

UBNID huyên Phuó'c Son cO kik nhu sau: 

Thng nht the nOi  dung nhu dv thào Tb trInh UBND và Nghj quy& HDND 

quy dinh müc h6 tro cho thành viën Ban Chi dao, Hi dng thm dinh, T giüp 
viêc thm dinh phuong an bi thubng, h6 trq, tél dinh  cii và thanh viên lli dng 

thm dinE, T giUp vic Hii dng thAm djnh bang giá dt, giá dt cv th trén dja 

bàn tinh kern theo. 

Kinh gUi SO Tãi chinh dê tong hqp./. 

Nol nhân. 
- Nhii trên; 
- Luu 

( [C]) J S V 





CbL,Va 

TM. DAN 

Toai 

IJY BAN NHAN DAN 
HUYN BAC TRA MY 

SO: 1R3 /UBND-TCKT-T 

V/v gOp dx thão Tx trinh UBND tinh 
vàNghi quyêt HDND tinh quy djnh 
mre chi ho tro cho thanh viên BCD, 

HOi dong thârn ctjnh, To giñp viêc HO 
thâin d1nh hang giá dAt, giá dat Cu the 

trén Wa bàn tinh Quãng Narn. 

CQNG bA XA HQI CHI] NGHIA VIT NAM 
floe Up - T Do - Hanh Phüc 

I3àc Trâ My, ngày 4 tháng c närn 2020 

çí& 

KInh gui: s& Tài chmnh tinh Quàng Nam. 

5 4 

Thrc hin cOng vAn s6 536/STC-NS ngãy 04/03/2020 cUa S& Tài chinh 
tinh Quàng Narn ye vic gop 5' thy tháo To trInh UBND tinh và Nghi quyCi 
HDND tinh quy djnh müc chi hO tro cho thành viên BCD, Hôi dông thâm dinli. 
TO giüp viêc HD thm djnh bang giá dat, giá dat cv the trCn dia bàn tinh; 

Qua nghiCn cüu, Uy ban nhân dan huyên Bc Trà My thông nEat v&i nO 
dung ID? tháo TO trinh UBND tinh va Nghi quyêt HDND tinh quy dinE rnüc eft S 

ho trg cho thành viCn BCD, Hôi dOng thârn dinh, TO giüp vic HD thârn dinh 
bang giá dat, giá dat c the trCn dia bàn tinh. 

Kinh dê nghi SO Tâi chinh tinh Quâng Narn xern xét tng hgp tham mini. 

No! IIhIII 

- N Ii ir troll; 
- Luu:NT-IDB. 

cL c! 





I 

TM. U BAN NHAN DAN 
KJ.CHUTjCll 
PHQ ciii) TCH 

hccp./. 

Noi 
- Nhtr trén; 
- Lixu: VT. 

CQNG BOA XA HQI OW NGHIA VIfl NAM 
tJc Ip - Ty do - Hnh phüc 

DOng Giang ngay,t'L thÔng 3 ndin 2020 

ut BAN NUAN DAN 
HUflN BONG WANG 

S6: 4 WJUBND-TH 

V/v gop f dix thão W trinh 
UBND t1n, và Nghj quy 
I-JDND tirth quy dinh müc h6 trçi 
eho thanh viên Ban çhi dim, FIOI 
dông thâm dinh, TO giUp vi*c 
thAm djnh phumg an b6i 
thu&ng, h6 ti-c, tai dinh cii vá 
tith viên HOI  doug than dinh, 
TO giáp vic Hi dOng thâm 
djnh bang giá dat, gth dat cv the 
hen dja bàn tinh. 

SO TA CHNH DUANG NAM 

CONG VAN DEN 
Này 13 -p 

Kinh gUi: SO Tâi chinh tinE Quang Nam 

Thre hiên Cong van so 5361STC-HCSN ngây 04/3/2020 cüa SO Tài chinh 
V/v gop di,' thão Tb trinh UBND và Nghi quyêt HDND tinh quy djnh müc ho trq 
cho thành viên Ban Chi dao, WI dOng thâm djnh, TO aiüp  viêc thãm dinh phuong 
an Bôi thubng, h tro, tãi dinh cu và thãnh viênHi dong thâm djnh, To giüp viéc 
Hi dông thãm dinh bang giá dat, giá dat cu the trén dia bàn tinh. Sau khi nghiên 
thu và dé xuât cüa các co quan Ban, ngãnh cUa huyên. UBND huyn Dông Giang 
cô9ldênnusau: 

- Thông nhât nQi dung theo Tb trinh UBND tinh và Ngh quyêt HOND tinE 
nhudtrthAo. 

Vy, UBND huyën Dông Giang kInh Mo SO Tài chinh bitt, theo dOi và tong 

Ha Quang Miub 



TM. UY BAN NUAN DAN 
KT.CHCJ TICH 
O LECH 

Nguyen Van Nam 

UY BAN NIIN DAN CQNG HOA xA 1-IQI CHU NGHL& VIfl NAM 
IIUYEN  HIEP utc flôc Ip - Tir do - Hnh phüc  

S6: 3 IUBND Hip Düv, ngày 4f (hang 3 näm 2020 

V/v gép dir Sr .uy djnh mCrc M trq cho 
thanh vieri Ban Chi dao HOi dông Sm djnh, 
TO giüp vie tham djnh phuong an boithuemg, 
h6 wq, ti djnh ctx và thanh viên H5i dông tham 
dinh, To iUp vic H.i dong than dnh bang giá 
dat, giá dat ci the trën dja bàn tinh. 

so rA; cHir* ou)r NAM' 
CONG VAN DEN 

Ngây 13 

    

Kinh gui: So Tài chinh Quãng Nam. 

Thirc h16n  Cong van s 536/STC-HCSN ngây 04/3/2010 cüa SO TM chinh 
Quãng Nam v gop 9 di,r thao gop dr So Ta trinh UBND tinh và Nghj quyêt 
HDND tinh quy djnh mirc h6 tn cho thành viên Ban CM do, Hcii  dong thâm 
djnh, TO giüp viéc thám djnh phuong an bOi thuong, ho trq, tái dinh cu và thñnh 
viên Hi dông tham djnh, To giüp vic Hi dong tham djnh bang giá dat, giá dat 
ci the trén dja bàn tinh. 

Sau khi trao di ' kin voi các co quan lien quan thuOc  huyn và nghiên cüu dv 
thào "Ta trinh UBND tinh va Nghj quyet HDNL) tinh quy djnh müc h trçc cho 
thành viên Ban Chi dao,  I-1i dông Sm djnh, To giüp vic thãm dinh  phuong an 
bOi thu&ng, ho thy, tái dinh cu Va thành vién Hol  döng thâm djnh, TO giüp vic 
Hi dông tham djnh bang giá dat, giá dat cv the trén dja bàn tinh", UBNI) huyên 
F1ip D(rc thtng nhât vOi nQi dung efia (dv thào nêu trén. 

Vy, UBND huyen Hiep Düc báo cáo dé SO Tài chinh co co sO t6ng hcip_ 

Nc! nl:Qn: 
- Nhtr trén; 
- Luu: VT. 





TJBND HUYN liEN PHUUC 
P1-lONG TM CHINU - ICE HOSCH 

So: A ITC-KH 
"V/v gOp d thão Td trInh UBND 
Tinh và Nghi quyêt HDND tinh quy 
djnh muG h tro cho thành viën Ban 
chi dao, HDTD, to giOp vic thãm 
djnh phuong an BTHFTDC và thanh 
viên HDTD, to giOp v4c I-[DTD bang 
giá dat, giá dat ci' the trén d1a bàn tinh' 

CQNC HOA XA HO! ci-iU NGHIA VJET NAM 
Dôc tp - Tiydo - ilanli phñc 

Tiên Phithc, ngày ft tháng 5 nàrn 2020 

SO T,l c:,:NH rJ r\ 1 n r;I  
c'c;y\ L: 

-Ui-- :am 

Kinh gth: Sâ tài chinh tinh Quàng Nam 

Thuc hin Cong van sO 536/STC-HCSN ngày 04/3/2020 cüa Sâ tài chinh 
tinh Quàng Nam ye vic gOp dii thào To triub UBND tinh va Nghi quyêt HDND 
tinh quy dinh dinh rnc ho tra cho thành viên Ban chi do, hi dOng than dnh, to 
giüp vic than djnh phwing an bOi thuOng ho trG tái dinh cu Va thành viên hi 
dng than drnh, to giüp vic Hi dOng thãm dnh bang giá dat, giá dat ciz the trCn 
dia bàn tinh; 

PhOng Tài chinh - Kê hoach huyen Tiên Phuâc thông nhãt vOi dci thào. 

Kinh báo cáo SO tài chinh tinh Quãng Nam I. 

Noi nhân: 
- Nhu trén, 
- Liru VT. 

 

f TRU'ONGPIIONG 

$ 
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