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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường,  

hỗ trợ và tái định cư dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước vùng xen dắm 

dân cư thôn Minh Yên, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh 

 thành phố Hà Tĩnh 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương số 47/2019/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

 Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính 

quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND xã 

Thạch Hạ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây 

dựng hệ thống thoát nước vùng xen dắm dân cư thôn Minh Yên, xã Thạch Hạ, 

thành phố Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND thành 

phố về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Xây 

dựng hệ thống thoát nước vùng xen dắm dân cư thôn Minh Yên, xã Thạch Hạ, 

thành phố Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ- UBND ngày 24/8/2021 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước vùng xen dắm dân cư thôn Minh 

Yên, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố tại 

tờ trình số 161/TT- HĐBT ngày 27/8/2021 và đề nghị của phòng Tài chính- Kế 

hoạch tại Văn bản số 14/TĐ -TCKH thẩm định ngày 11/9/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước vùng xen dắm dân cư thôn Minh 

Yên, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh với các nội dung sau: 



1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước vùng xen dắm dân cư thôn 

Minh Yên, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. 

2. Đơn vị trực tiếp thực hiện: Ban Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố. 

3. Tổng kinh phí: 37.722.000 đồng 

Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi hai nghìn đồng. 
 

Đơn vị tính: đồng 

STT Nội dung công việc Dự toán được duyệt 

1 Chi tuyên truyền, hội họp 2.400.000 

2 Chi phí phô tô hồ sơ, tài liệu, trích lục bản đồ 2.322.000 

3 
Chi phí kiểm kê, khảo sát, vận động thực hiện 

kiểm đếm 
14.100.000 

4 
Chi hỗ trợ xăng xe phục vụ công tác tuyên truyền, 

vận động thực hiện chính sách 
600.000 

5 Chi phí tổ chức chi trả tiền bồi thường 1.800.000 

6 Thẩm định phương án 1.800.000 

7 

Chi thuê nhân công, điện nước, văn phòng phẩm, 

dụng cụ văn phòng, sữa chữa tài sản,…(Chi phí 

chung) 

14.700.000 

 Tổng cộng 37.722.000 

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách xã và các nguốn vốn hợp pháp khác. 

 Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Hà Tĩnh là đơn vị trực 

tiếp nhận nguồn kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, đảm 

bảo tiết kiệm và theo đúng chế độ quy định hiện hành. 

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

 Chánh văn phòng HĐND- UBND thành phố, Trưởng các phòng: Tài 

chính -Kế hoạch; Tài nguyên- Môi trường; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước vùng xen dắm dân cư thôn 

Minh Yên, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh; UBND xã Thạch Ha; Trưởng ban 

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- UBND xã Thạch Hạ; 

- Lưu VT, TCKH. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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