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b) Trường hợp nhà, vật kiến trúc ñược xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 ñến
trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, mức hỗ trợ 50% ñơn giá theo quy ñịnh tại Phụ lục số 1
và Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 38/2017/Qð-UBND ngày 30 ngày
11 năm 2017 của UBND thành phố ðà Nẵng;”
4. ðiều 29 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ðiều 29. Hỗ trợ khi thu hồi ñất do UBND các xã, phường quản lý
1. Việc hỗ trợ khi thu hồi ñất công ích do UBND xã, phường quản lý theo quy
ñịnh tại ðiều 24 và ðiều 25 của Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014, như sau:
a) ðối với ñất nông nghiệp do UBND xã, phường quản lý giao cho hộ gia
ñình, cá nhân canh tác thì ñược hỗ trợ 100% theo giá ñất nông nghiệp; trong ñó, hộ
gia ñình, cá nhân ñang sử dụng canh tác ñược hỗ trợ 60% và UBND xã, phường
ñược hỗ trợ 40% (số tiền hỗ trợ 40% cho UBND xã, phường ñược nộp vào ngân
sách nhà nước và ñược ñưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường; tiền
hỗ trợ chỉ ñược sử dụng ñể ñầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào
mục ñích công ích của xã, phường);
b) ðối với ñất nông nghiệp do UBND xã, phường quản lý chưa cho thuê hoặc
giao ñể sản xuất thì ñược hỗ trợ 100% theo giá ñất nông nghiệp, số tiền hỗ trợ ñược
nộp vào ngân sách nhà nước và ñược ñưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã,
phường; tiền hỗ trợ chỉ ñược sử dụng ñể ñầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử
dụng vào mục ñích công ích của xã, phường.
2. Trường hợp thu hồi ñất do UBND xã, phường quản lý nhưng không thuộc quỹ
ñất công ích, hộ gia ñình, cá nhân ñang sử dụng ñể sản xuất nông nghiệp ñược UBND
xã, phường xác nhận canh tác thường xuyên, ổn ñịnh trước thời ñiểm công bố quy hoạch
thì ñược hỗ trợ 60% theo giá ñất nông nghiệp cho hộ gia ñình, cá nhân ñang trực tiếp sử
dụng ñể sản xuất (không hỗ trợ chuyển ñổi ngành nghề, ổn ñịnh ñời sống).”
5. Sửa ñổi tiêu ñề khoản 8 ðiều 49 như sau:
“8. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, Chủ ñầu tư và các ñơn vị có liên quan.”
6. ðiều 50 ñược sửa ñổi như sau:
“ðiều 50. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở
Xây dựng triển khai tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy ñịnh này.”
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày
tháng năm 2019.
1. Các nội dung khác tại Quyết ñịnh số 38/2017/Qð-UBND ngày 30 tháng 11
năm 2017 của UBND thành phố không trái với quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên giá trị
pháp lý.
2. Trường hợp ñã có quyết ñịnh thu hồi ñất và có phương án bồi thường, hỗ trợ
và tái ñịnh cư ñược phê duyệt theo quy ñịnh trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực

