
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH AN GIANG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                       
 Số:  680 /QĐ-UBND            An Giang, ngày  01  tháng  4  năm 2019. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án  
nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê 

 ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu  
Tịnh Biên (Đường tỉnh  955A), phân đoạn phường Châu Phú A,  

thành phố Châu Đốc. 
 

 
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 tháng 6 năm 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 2388A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch 
UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư nâng 
cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tức 
giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A); 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 81/TTr-
STNMT ngày 18/3/2019,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án nâng 

cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tức 
giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A), 
phân đoạn phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc với các nội dung sau:  

1. Tên dự án: Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp 
đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên.  

2. Địa điểm: Phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

3. Tổng dự toán kinh phí bồi thường bổ sung: 758.214.000đ (bảy trăm 
năm mươi tám triệu hai trăm mười bốn ngàn đồng), gồm có các khoản sau: 
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- Chi phí bồi thường về đất:            - 436.862.000đ, trong đó:                                 
+ Vị trí 1:  - 244,50m2     x   2.000.000đ/m2 =   - 489.000.000đ; 
+ LUC:     - 140,50m2         x     80.000đ/m2 =     - 11.240.000đ; 
+ CLN:       704,20m2          x    90.000đ/m2 =       63.378.000đ. 

- Chi phí bồi thường nhà và vật kiến trúc:                         38.400.000đ. 

- Chi phí bồi thường cây trồng, vật nuôi:                             2.885.000đ. 

- Chi phí hỗ trợ tiền thuê nhà hộ có từ 04 nhân khẩu trở xuống:     
 01 hộ x 1.600.000đ/hộ/tháng  x  03 tháng =         4.800.000đ.  

- Chi phí hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đất nông nghiệp:  
+ LUC:  - 140,50m2      x   80.000 đ/m2  x  5 =     - 56.200.000đ. 
+ CLN:    704,20m2      x   90.000 đ/m2  x  5 =     316.890.000đ. 

- Chi phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất:  
 06 nhân khẩu   x   945.000đ/nhân khẩu =         5.670.000đ. 

- Chi phí hỗ trợ san lấp mặt bằng:  
+ Điều chỉnh:  14.887,30m3   x  57.300đ/m3 =     853.042.290đ. 
+ Bổ sung:    685,15m3      x    123.300đ/m3 =       84.478.995đ. 

- Chi phí hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh:                       4.110.000đ. 

- Chi phí hỗ trợ tự lo tái định cư: 
01 suất          x        72.000.000đ/suất  =       72.000.000đ. 

- Chi phí hỗ trợ bù chênh lệch giá nền nhà tái định cư: 
- 02 suất          x        72.000.000đ/suất  =  - 144.000.000đ. 

- Chi phí khen thưởng:   
+Dưới 50 triệu đồng: 01hộ x 1.000.000đ/hộ =         1.000.000đ. 
+Trên 50 triệu đồng: -02hộ x 2.000.000đ/hộ =       - 4.000.000đ. 
+Trên 100 triệu đồng: 02hộ x 3.000.000đ/hộ =         6.000.000đ. 
+Trên 200 triệu đồng: 02hộ x 5.000.000đ/hộ =       10.000.000đ. 

4. Nguồn kinh phí: Vốn Ngân sách Trung ương + Ngân sách tỉnh (sử dụng 
quỹ dự phòng tại Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh). 

 
Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

             - Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc 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 
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& Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Châu 
Đốc và Chủ tịch UBND phường Châu Phú A 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 thành phố Châu Đốc;   (Đã ký)  
- UBND phường Châu Phú A;    
- Phòng NC, KTN;            
- Lưu.             Lê Văn Nưng 
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