
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH AN GIANG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                       
 Số: 3321 /QĐ-UBND           An Giang, ngày  27  tháng  12  năm 2018. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp  
mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng  

an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn xã An Hảo,  
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 
 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 

ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường 
tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 509/TTr-
STNMT ngày 17/12/2018,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn 

cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và 
dân tộc, phân đoạn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (kèm theo Tờ trình số 509/TTr-
STNMT ngày 17/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường) với các nội dung 
cụ thể sau:  

1. Tên dự án: Nâng cấp cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến 
quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc. 

2. Địa điểm: Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 
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3. Quy mô giải tỏa: 

- Tổng diện tích đất bồi thường: 7.260,70m2 do 54 hộ dân và 01 tổ chức 
quản lý, sử dụng, trong đó: 

+ Đất ONT cầu TàĐek - An Hòa (Đoạn 1):       128,40m2; 
+ Đất ONT Tân Lợi - cầu TàĐek (Đoạn 2):   1.865,40m2; 
+ Đất trồng cây lâu năm (CLN):                     5.266,90m2. 

- Giải tỏa nhà, vật kiến trúc và tài sản khác: của 65 hộ dân. 

4. Tổng kinh phí bồi thường: 10.432.730.000đ (mười tỷ bốn trăm ba 
mươi hai triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng), gồm có các khoản sau: 

- Chi phí bồi thường về đất:            3.537.481.500đ, trong đó:                                 
+ Đoạn 1:   128,40m2    x   2.400.000đ/m2 =     308.160.000đ; 
+ Đoạn 2:   1.865,40m2   x  1.350.000đ/m2 =  2.518.290.000đ; 
+ CLN:    5.266,90m2      x    135.000đ/m2 =     711.031.500đ. 

- Chi phí bồi thường nhà và vật kiến trúc:                    4.079.845.539đ. 

- Chi phí bồi thường cây trồng:                                        305.056.000đ. 

- Chi phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất thời gian 03 tháng: 
 04 nhân khẩu   x   999.000đ/nhân khẩu =         3.996.000đ. 

- Chi phí hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đất nông nghiệp:  
CLN:   4.839,70m2    x   45.000 đ/m2   x  3 =     653.359.500đ. 

- Chi phí hỗ trợ công đào đắp:  
KL san lấp:  6.089,50m3    x  118.000 đ/m3   =       718.561.000đ. 

- Chi phí khen thưởng:   
+Dưới 50 triệu đồng: 31 hộ x1.000.000đ/hộ =       31.000.000đ. 
+Trên 50 triệu đồng: 12 hộ x 2.000.000đ/hộ =       24.000.000đ. 
+Trên 100 triệu đồng: 11 hộ x3.000.000đ/hộ =       33.000.000đ. 
+Trên 200 triệu đồng: 18 hộ x5.000.000đ/hộ =       90.000.000đ. 
+Trên 500 triệu đồng: 01 hộ x8.000.000đ/hộ =         8.000.000đ. 

- Chi phí dự phòng: 948.430.000đ (dùng để giải quyết các khoản chi phí 
bồi thường phát sinh và những khoản chi phí chưa đưa vào dự toán), khi có phát 
sinh các khoản chi, Sở Tài nguyên và Môi trường phải tiến hành thẩm định và 
hướng dẫn chi bổ sung theo đúng các chính sách đã được phê duyệt. 

- Thực hiện các mức giá bồi thường, hỗ trợ, khen thưởng, kiến nghị và chi 
phí tổ chức thực hiện theo phương án của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 
trình số 509/TTr-STNMT ngày 17/12/2018.  

5. Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương + Ngân sách tỉnh. 
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Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

             - Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên có trách nhiệm công bố mức 
bồi thường đúng theo điều 1 của quyết định này và tổ chức thực hiện việc bồi 
thường đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành.  

 
Điều 3. Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch 
& Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên 
và Chủ tịch UBND xã An Hảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

  
 
 
        KT.  CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:        PHÓ CHỦ TỊCH 
- VP. UBND tỉnh; 
- Sở TC, TNMT, XD, KHĐT, GTVT;   
- UBND huyện Tịnh Biên;         
- UBND xã An Hảo;   
- Phòng NC, KTN;                                                                    
- Lưu.                           Lê Văn Nưng 
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