
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NINH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TH Ninh Sơn, ngày tháng 6 năm 2022
V/v trả lời ý kiến phản ánh của người
dân trên chuyên mục Hỏi - Đáp.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Tiếp nhận Văn bản số 1312/STTTT-TTCNTTTT ngày 01/6/2022 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của người dân trên
chuyên mục Hỏi - Đáp. UBND huyện Ninh Sơn có ý kiến như sau:

Qua rà soát hiện nay trên địa bàn xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn đang triển
khai và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư một số công trình, dự án như:
Đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, Sửa chữa cải tạo đường Tà Nôi đi Ma
Nới, hệ thống cấp nước sinh hoạt Tà Nôi… tất cả các công trình, dự án nêu trên
đều tạo sự đồng thuận cao của các hộ dân tại xã Ma Nới và công tác triển khai thực
hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định
của Pháp luật.

- Đối với Quy định về bồi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì áp dụng theo Quyết định số
64/2016/QĐ-UBND ngày 26/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban
hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 15/2018/ QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy
định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày
26/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 17/2021/QĐ-
UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 26/9/2016
của UBND tỉnh Ninh Thuận;

- Đối với bồi thường về đất: áp dụng theo bảng giá đất để tính hỗ trợ theo
Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh
Thuận về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận.

- Đối với bồi thường vật kiến trúc: Giá bồi thường nhà ở, công trình xây
dựng và vật kiến trúc trên đất theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày
11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định bảng giá nhà ở, công
trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Đối với bồi thường hoa màu, cây trồng:Giá bồi thường hoa màu, cây trồng
theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận
về việc Ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Đối với các khoản hỗ trợ:



+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm: Thực hiện theo quy định tại
khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP”. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân
trực tiếp sản xuất nông nghiệp thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-
BTNMT. Mức hỗ trợ được quy định tại Điều 31, Quyết định số 64/QĐ-UBND
ngày 26/09/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

+ Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất: Thực hiện theo khoản 5
Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT và
khoản 1 Điều 11 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT. Mức hỗ trợ được quy định tại
Điều 30 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Ninh
Thuận, sửa đổi Khoản 1 Điều 2 nghị định 148/2020/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 1
Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

Việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
tại địa bàn xã Ma Nới thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, không có việc
ép buộc người dân theo như nội dung công dân đã trình bày tại chuyên mục Hỏi -
Đáp theo nội dung Văn bản số 1312/STTTT-TTCNTTTT ngày 01/6/2022 của Sở
Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn thông tin cho Sở Thông tin và Truyền
thông được biết và tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VPUB: LĐ, TH;
- Ban tiếp Công dân huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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