ỦY BAN NHÂN DÂN
NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân
trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47 /2006/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 5 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Các công việc có liên quan đến trình tự, trách nhiệm giải quyết các công
việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất, bao gồm: Trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc công bố
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm định; phúc tra; xét tính pháp lý về
nhà và đất; bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
1. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi
thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư trên địa bàn thành phố:
a) Hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng (sau đây gọi tắt là Hội
đồng giải phóng mặt bằng);
b) Các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư dự án;
c) Các đơn vị trực tiếp làm công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ,
bố trí tái định cư trên địa bàn thành phố bao gồm: các Ban Quản lý dự án, Ban Giải
toả, đền bù, các tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện giải phóng mặt bằng,
bồi thường, bố trí tái định cư (sau đây gọi chung là Ban Giải tỏa đền bù);
2. Các cơ quan chuyên môn có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng,
bồi thường, tái định cư thuộc UBND các quận, huyện, UBND thành phố và UBND
các quận, huyện, phường, xã;
3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất bị Nhà
nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi chung là người bị thu
hồi đất).

Điều 3.
1. Đơn vị thời gian giải quyết các công việc theo Quy định này là ngày làm
việc, không kể ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ theo quy định (sau đây gọi tắt là
ngày).
2. Người bị thu hồi đất (trừ cá nhân) khi trực tiếp tham gia, giao dịch với các
tổ chức, cơ quan có thẩm quyền phải thông qua người đại diện hợp pháp theo quy
định của pháp luật:
a) Đối với tổ chức, cộng đồng dân cư là người đại diện theo pháp luật;
b) Đối với hộ gia đình là chủ hộ gia đình;
c) Trong trường hợp không thể trực tiếp tham gia, giao dịch với các tổ chức,
cơ quan có thẩm quyền, người đại diện hợp pháp của người bị thu hồi đất có thể uỷ
quyền cho cá nhân khác tham gia. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản có
chứng thực của UBND phường, xã hoặc UBND quận, huyện hoặc có chứng nhận
của Phòng Công chứng.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Công bố phương án bồi thường, tái định cư
1. Sau khi UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư (sau đây gọi chung là phương án), Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB)
tổ chức họp nhân dân địa phương khu vực thu hồi đất để công bố phương án. Nội
dung công bố bao gồm:
a) Quyết định thành lập Hội đồng GPMB; chức năng, nhiệm vụ của từng
thành viên trong Hội đồng GPMB đối với dự án;
b) Quyết định thu hồi đất tổng thể của UBND thành phố;
c) Quyết định phê duyệt và nội dung chi tiết của phương án, bao gồm:
Giá đất bồi thường, các chính sách bồi thường, hỗ trợ; giới thiệu bản đồ quy
hoạch khu tái định cư, cơ sở hạ tầng khu tái định cư; phương án bố trí tái định cư
gồm: quy mô quỹ đất, quỹ nhà chung cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, từng căn
nhà, giá nhà, đất tái định cư, tiêu chuẩn, định mức và phương thức bố trí tái định
cư, thứ tự ưu tiên ...;
d) Hướng dẫn cho người bị thu hồi đất chuẩn bị việc kê khai, cung cấp hồ sơ
về nhà, đất và các giấy tờ liên quan khác;
đ) Thời gian triển khai cụ thể các công việc kiểm định, bồi thường, bố trí tái
định cư, thời gian dự kiến hoàn thành dự án;
e) Giải đáp các thắc mắc của tổ chức, nhân dân trong khu vực dự án.
2. Thành phần chủ yếu tham gia cuộc họp công bố phương án cho nhân dân
tại địa phương bao gồm:
a) Hội đồng GPMB;
b) Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn;

c) Nhân dân địa phương khu vực thu hồi đất.
Trường hợp cần thiết, Hội đồng GPMB mời đại diện của một số cơ quan có
liên quan tham dự họp công bố.
3. Sau khi tổ chức họp nhân dân để công bố phương án bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư, Ban Giải tỏa đền bù (GTĐB) thường xuyên thực hiện niêm yết công
khai, đầy đủ các nội dung của phương án tại trụ sở cơ quan Ban GTĐB, UBND
phường, xã nơi thu hồi đất và nơi tái định cư.
Điều 5. Thực hiện công tác kiểm định
1. Trước khi tiến hành kiểm định, Ban GTĐB gửi quyết định thu hồi đất cụ
thể cho từng người bị thu hồi đất và thông báo kế hoạch, thời gian thực hiện kiểm
định ít nhất là trước 07 ngày cho UBND phường, xã nơi thu hồi đất biết để phối
hợp thực hiện. UBND phường, xã có trách nhiệm thông báo thời gian kiểm định cụ
thể cho từng người bị thu hồi đất được biết trước ít nhất là 05 ngày.
2. Thành phần chủ yếu tham gia trực tiếp kiểm định và giám sát việc kiểm
định tài sản gắn liền với đất gồm:
a) Đại diện Chủ đầu tư;
b) Cán bộ kiểm định của Ban GTĐB;
c) Đại diện UBND phường, xã;
d) Đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan của UBND quận, huyện;
đ) Đại diện tổ dân phố, thôn;
e) Người bị thu hồi đất.
Tổ cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ của Ban GTĐB tham gia công tác kiểm định
phải được Trưởng ban giao nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản, cử Tổ trưởng chịu trách
nhiệm chính trong từng tổ công tác; văn bản này phải được xuất trình trong thời
gian làm nhiệm vụ tại các địa phương.
3. Trên cơ sở số liệu và bản đồ kỹ thuật thửa đất do đơn vị kỹ thuật đo đạc
địa chính lập và cung cấp, Ban GTĐB và người bị thu hồi đất lập biên bản xác
nhận diện tích, vị trí lô đất bị thu hồi. Trường hợp có vướng mắc, Ban GTĐB phối
hợp với đơn vị kỹ thuật cùng với người bị thu hồi đất tiến hành xác minh, đo đạc lại
để xác định kết quả chính thức.
Khi thực hiện theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng với Chủ đầu tư,
đơn vị kỹ thuật đo đạc địa chính chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với tất cả
các số liệu, bản đồ, hồ sơ do đơn vị thực hiện và cung cấp cho Chủ đầu tư và Ban
GTĐB.
4. Biên bản kiểm định tài sản gắn liền với đất phải được lập tại hiện trường
kiểm định và có đầy đ ủ chữ ký của các đ ại diện trực tiếp tham gia làm việc.

Nghiêm cấm việc hợp thức hóa chữ ký sau khi kiểm định; các đại diện tham gia và
giám sát việc kiểm định cùng chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định và các vấn đề
liên quan.
Biên bản kiểm định hợp lệ phải có đầy đủ chữ ký, dấu của Ban GTĐB và
UBND phường, xã; chữ ký của cán bộ kiểm định, người bị thu hồi đất và ít nhất
một đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan của UBND quận, huyện.
5. Trong trường hợp cần thiết, Ban GTĐB mời thêm đại diện các cơ quan
chức n ă ng liên quan đến đối tượng kiểm định cùng tham gia trong Tổ công tác
kiểm định.
6. Trường hợp sau khi kiểm định mà có khiếu nại của người bị thu hồi đất về
kết quả kiểm định thì Ban GTĐB tổ chức kiểm định lại để giải quyết khiếu nại. Tùy
theo nội dung khiếu nại, Ban GTĐB mời thêm đại diện của cơ quan chức năng có
liên quan đến lĩnh vực khiếu nại cùng tham gia kiểm định.
Điều 6. Thủ tục, hồ sơ trong công tác kiểm định
1. Các loại biểu mẫu phục vụ cho công tác kiểm định do Ban GTĐB cung
cấp miễn phí. Trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày kiểm định, Ban
GTĐB phải giao trực tiếp cho người bị thu hồi đất một bản chính biên bản kiểm
định hợp lệ.
2. Ban GTĐB có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn cụ thể cho người bị
thu hồi đất kê khai, cung cấp các loại hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được kiểm định; các loại giấy tờ
khác có liên quan như: hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng
hoặc hóa đơn thu tiền các tháng gần nhất của hệ thống điện, nước, điện thoại,
internet, truyền hình cáp … ; các giấy tờ liên quan đến gia đình chính sách ... Khi
nhận các loại giấy tờ, hồ sơ này, đại diện Ban GTĐB lập giấy biên nhận ghi rõ từng
loại giấy tờ đã nhận.
3. Ban GTĐB thu bản sao các loại giấy tờ, hồ sơ chứng minh tính pháp lý
nhà, đất để phục vụ cho việc xem xét tính pháp lý làm cơ sở thực hiện bồi thường,
hỗ trợ; thu bản chính khi thanh toán tiền bồi thường lần đầu.
Nếu chỉ thu hồi một phần diện tích đất thì Ban GTĐB phối hợp với cơ quan
Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động trong Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, hoặc xác nhận diện tích đất thu hồi, diện tích đất còn lại, trả lại đầy đủ
bản chính hồ sơ, giấy tờ cho người bị thu hồi đất trong thời gian không quá 05
ngày, kể từ ngày hoàn tất công việc bồi thường.

Ban GTĐB thu hồi hẳn bản chính hồ sơ, giấy tờ nhà, đất trong tr ường hợp
thu hồi hết diện tích đất thể hiện trong hồ sơ và có trách nhiệm bàn giao bản chính
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường liên
quan.
Điều 7. Công tác phúc tra
1. Hội đồng GPMB tổ chức phúc tra tối thiểu là 05% tổng số hồ sơ đã kiểm
định, được chọn ngẫu nhiên theo từng khu vực, địa bàn của mỗi dự án hoặc mỗi
đợt, hoặc đối với các trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các hồ sơ
kiểm định được chọn phúc tra, tùy tình hình có thể chỉ kiểm tra lại một số hạng
mục xét thấy cần thiết.
2. Chủ tịch Hội đồng GPMB quyết định thành lập Tổ công tác phúc tra có
thành phần như quy định tại khoản 2, Điều 5 bản Quy định này nhưng thay đổi các
đại diện của Ban GTĐB, Chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án và cơ quan chuyên
môn. Thời gian tổ chức phúc tra do Chủ tịch Hội đồng GPMB quyết định nhưng
phải được thực hiện trước khi Ban GTĐB tiến hành tính giá trị bồi thường.
3. Căn cứ kết quả phúc tra của 05% tổng số hồ sơ, Chủ tịch Hội đồng
GPMB quyết định tiếp tục phúc tra thêm hồ sơ hay dừng lại. Sau khi kết thúc
nhiệm vụ phúc tra, Chủ tịch Hội đồng GPMB kết luận kết quả phúc tra bằng văn
bản làm cơ sở cho Ban GTĐB tiến hành tính giá trị bồi thường.
4. Đối với các hồ sơ được chọn phúc tra, kết quả tại Biên bản phúc tra là kết
quả kiểm định cuối cùng.
Điều 8. Xét tính pháp lý về nhà và đất
1. Việc xét tính pháp lý về nhà, đất được thực hiện đúng quy định hiện hành
của UBND thành phố. Hội đồng GPMB chịu trách nhiệm xét tính pháp lý về nhà,
đất; xác định loại đ ất, hạng đ ất, vị trí, hệ số của diện tích đ ất thu hồi của từng
trường hợp riêng biệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở cho Ban
GTĐB tính giá trị bồi thường, hỗ trợ.
2. UBND phường, xã nơi có dự án chịu trách nhiệm xác nhận nguồn gốc sử
dụng đất của các trường hợp không có đủ hồ sơ chứng minh quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật. Thời gian xác nhận không quá 10 ngày kể từ ngày
nhận được văn bản đề nghị của Ban GTĐB. Trong các trường hợp đặc biệt, UBND
phường, xã có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận,
huyện cùng xác định và chứng minh nguồn gốc sử dụng đất theo đúng quy định của
Nhà nước.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chính trong việc tham
mưu Hội đồng GPMB cấp quận, huyện xác định tính pháp lý về nhà, đất, về loại
đất, hạng đất, vị trí, hệ số của từng lô đất thu hồi.
4. Căn cứ các quy định hiện hành của UBND thành phố, Ban GTĐB lập
bảng thống kê, phân loại, tổng hợp tình trạng tính pháp lý của tất cả các trường hợp
thu hồi đất, đề nghị Hội đồng GPMB tổ chức xét duyệt.
5. Hội đồng GPMB chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu,
thẩm định hồ sơ và tổ chức họp toàn thể Hội đồng để xét tính pháp lý về nhà, đất
trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Ban
GTĐB.
Ngoài các đơn vị thành viên của Hội đồng GPMB trực tiếp tham gia, tùy
theo tình hình và yêu cầu thực tế, Chủ tịch Hội đồng mời thêm đại diện của các cơ
quan chức năng liên quan khác cùng tham gia.
6. Văn phòng UBND quận, huyện có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND cùng
cấp ký phê duyệt kết quả xét tính pháp lý nhà và đất trong thời gian không quá 03
ngày, kể từ ngày Hội đồng GPMB trình kết quả đề nghị phê duyệt.
7. Sau khi kết quả xét tính pháp lý nhà, đất được phê duyệt, Ban GTĐB tổ
chức niêm yết công khai kết quả đó tại UBND phường, xã nơi thu hồi đất trong
vòng 15 ngày để nhân dân được biết và giám sát.
Điều 9. Xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ
1. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả xét tính pháp lý nhà, đất, trên cơ
sở biên bản kiểm định hợp lệ và các hồ sơ liên quan, Ban GTĐB tiến hành tính giá
trị bồi thường, hỗ trợ. Lãnh đạo Ban GTĐB ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm
về kết quả Bảng tính giá trị bồi thường, hỗ trợ của từng trường hợp trước khi trình
thẩm định và phê duyệt.
Khi gửi hồ sơ cho Sở Tài chính thẩm định, Ban GTĐB gửi kèm theo văn bản
của Hội đồng GPMB kết luận kết quả phúc tra đối với số hồ sơ đang trình thẩm
định.
2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ của
từng trường hợp và cả dự án, phê duyệt hoặc trình UBND thành phố phê duyệt.
Thời gian thẩm định và trình phê duyệt không quá 10 ngày cho mỗi đợt, kể từ ngày
Ban GTĐB trình kết quả đ ề nghị thẩm đ ịnh và phê duyệt. Trong quá trình thẩm
định, cơ quan Tài chính kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ kiểm định, trường hợp phát
hiện hồ sơ không hợp lệ, cơ quan Tài chính loại trừ hồ sơ, chuyển trả lại và báo cáo
cho Chủ tịch Hội đồng GPMB xử lý theo thẩm quyền.

3. Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm trình lãnh đạo UBND thành
phố phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ trong thời gian không quá 05 ngày, kể từ
ngày nhận được văn bản của Sở Tài chính trình kết quả thẩm định đ ề nghị phê
duyệt.
4. Sau khi có quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ, Ban GTĐB gửi
trực tiếp Thông báo hoặc Bảng tính giá trị bồi thường, hỗ trợ cho từng người bị thu
hồi đất; nội dung thông báo kê chi tiết, cụ thể các mục được bồi thường, hỗ trợ,
tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ. Thông báo phải được gửi trước khi triển khai chi trả
tiền bồi thường lần đầu ít nhất là 10 ngày.
5. Ban GTĐB thống kê danh sách, từng khoản giá trị bồi thường, hỗ trợ và
tổng trị giá bồi thường, hỗ trợ của từng người bị thu hồi đất thuộc từng tổ dân phố,
thôn gửi về địa phương. UBND phường, xã niêm yết công khai danh sách đó tại trụ
sở UBND phường, xã và hướng dẫn niêm yết công khai tại địa điểm thuận lợi của
tổ dân phố, thôn trong vòng 15 ngày để nhân dân tham khảo và giám sát.
Điều 10. Hỗ trợ trong giải tỏa, tái định cư
1. Chính sách hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ, các tiêu chuẩn, định mức được
hỗ trợ trong giải tỏa, bồi thường, tái đ ịnh c ư đ ư ợc thực hiện theo Nghị đ ịnh số
197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07
tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số
197/2004/NĐ-CP, Quyết định số 181/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2005
của UBND thành phố Đ à Nẵng ban hành Quy đ ịnh về bồi th ư ờng, hỗ trợ và tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, và các văn bản
liên quan khác của UBND thành phố (nếu có).
2. Trường hợp xét thấy trong dự án có đối tượng cần được hỗ trợ (ngoài
chính sách quy định), Chủ tịch Hội đồng GPMB chủ trì họp toàn thể Hội đồng xét
duyệt và đề xuất UBND thành phố phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung, bao gồm
chính sách hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ, các tiêu chuẩn, định mức hỗ trợ, danh
sách và số tiền hỗ trợ từng trường hợp, tổng giá trị hỗ trợ... Trong vòng 07 ngày kể
từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Hội đồng GPMB, Sở Tài chính chịu trách
nhiệm thẩm định và tham mưu UBND thành phố phê duyệt; trường hợp không phê
duyệt, UBND thành phố thông báo kết quả bằng văn bản.
3. Sau khi có kết quả phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung của UBND thành
phố, Ban GTĐB niêm yết công khai danh sách, địa chỉ và số tiền được hỗ trợ của
từng người tại trụ sở đơn vị, đồng thời gửi danh sách đó đến UBND phường, xã, tổ

dân phố, thôn, n ơi các đối tượng được hỗ trợ có đất bị thu hồi để niêm yết công
khai trong vòng 15 ngày để nhân dân biết, giám sát và kiểm tra.
Điều 11. Chi trả tiền bồi thường, tiền hỗ trợ
1. Ban GTĐB thông báo cụ thể thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ bằng
văn bản, tổ chức và tạo điều kiện cho người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thuận
lợi và an toàn. Khuyến khích các Ban GTĐB tổ chức chi trả tại UBND phường, xã
nơi thu hồi đất.
2. Ban GTĐB chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của
UBND thành phố. Khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, người bị thu hồi đất xuất trình
giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có dán ảnh có giá trị pháp lý thay thế và
Thông báo giá trị bồi thường, hỗ trợ. Các trường hợp nhận thay đều phải có giấy uỷ
quyền đúng nội dung của người đứng tên trong Thông báo giá trị bồi thường có
chứng thực theo quy định của pháp luật. Ban GTĐB không được yêu cầu người bị
thu hồi đất nộp hoặc xuất trình thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoài các quy định
trên (trừ việc nộp bản chính các giấy tờ được quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy định
này trong lần chi trả đầu tiên).
Điều 12. Chuẩn bị đất tái định cư
1. Mọi dự án có nhu cầu bố trí tái đ ịnh c ư , Chủ đầu tư và Ban GTĐB có
trách nhiệm chuẩn bị đủ diện tích đất hoặc nhà chung cư để bố trí tái định cư cho
tất cả hộ dân bị giải toả đi hẳn trong phạm vi dự án. Các khu tái định cư phải được
xây dựng tối thiểu đầy đủ các cơ sở hạ tầng như: hệ thống điện, hệ thống cung cấp
nước, thoát nước, nơi sinh hoạt cộng đồng, đường nội bộ, đường ra vào khu tái định
cư ... .
2. Các Ban GTĐB được giao nhiệm vụ bố trí tái định cư có trách nhiệm tổ
chức cho đại diện chính quyền và nhân dân địa phương khu vực bị thu hồi đất được
tìm hiểu, xem xét cụ thể khu tái định cư hoặc nhà chung cư được sử dụng bố trí tái
định cư cho nhân dân địa phương đó; thông báo, niêm yết công khai về kế hoạch,
phương án bố trí tái định cư trong phạm vi mình quản lý.
Điều 13. Đăng ký đất tái định cư
1. Các Ban GTĐB có trách nhiệm tổ chức việc đăng ký, bố trí đất tái định cư
đúng theo phương án chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông báo,
niêm yết công khai nội dung các nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, thứ tự ưu tiên,
phương thức bố trí đất tái định cư tại UBND phường, xã nơi thu hồi đất và tại trụ
sở cơ quan Ban GTĐB trong suốt thời gian thực hiện dự án để nhân dân biết, thực
hiện và giám sát.

2. Thủ tục đăng ký đất tái định cư:
a) Trường hợp thực hiện giải tỏa, bồi thường và bố trí tái định cư cùng một
Ban GTĐB: Khi đăng ký đất tái định cư, người bị thu hồi đất xuất trình chứng
minh nhân dân hoặc giấy tờ có dán ảnh có giá trị pháp lý.
b) Trường hợp thực hiện bố trí tái định cư tại một Ban GTĐB khác:
Người bị thu hồi đất đến nhận giấy đề nghị bố trí tái định cư tại Ban GTĐB
thực hiện giải tỏa, bồi thường cấp và nộp cho Ban GTĐB làm nhiệm vụ bố trí tái
định cư; đồng thời xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có dán ảnh có giá
trị pháp lý. Mọi thông tin liên quan khác do hai Ban GTĐB tự liên hệ và phối hợp
cung cấp thông tin cho nhau.
c) Trường hợp bố trí tái định cư theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì
xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có dán ảnh có giá trị pháp lý và văn
bản của cấp có thẩm quyền.
3. Khuyến khích các Ban GTĐB tổ chức đăng ký, bố trí đất tái định cư theo
phương thức bốc thăm đối với số hộ dân có đ ủ đ iều kiện tham dự, có cùng tiêu
chuẩn đất tái định cư được bố trí và cùng thời điểm đăng ký đất.
4. Các vị trí đất ở ngã ba, ngã tư, ở những vị trí có hệ số lợi thế được bố trí
cho các đối tượng được ưu tiên trong chính sách giải phóng mặt bằng theo quy định
của UBND thành phố hoặc theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt.
5. Ban GTĐB duyệt hồ sơ đăng ký đất tái định cư ngay trong ngày sau khi
có kết quả đăng ký đất hợp lệ và người trực tiếp đăng ký đề nghị chính thức bằng
văn bản. Mọi sự chậm trễ do lỗi của Ban GTĐB làm phát sinh các vướng mắc, hậu
quả thì lãnh đạo Ban chịu trách nhiệm.
Điều 14. Giám sát việc bố trí đất tái định cư
1. Bản đồ quy hoạch chia lô khu tái định cư được in sao ra thành nhiều bản,
có chữ ký và dấu của Tr ư ởng ban Ban GTĐB, được niêm yết công khai thường
xuyên tại địa điểm tổ chức đăng ký đất tái định cư. Những lô đất đã được đăng ký
phải được đánh dấu bằng ký hiệu màu thống nhất để phân biệt với những lô đất
chưa được đăng ký. Sau mỗi ngày tổ chức đăng ký đất, Ban GTĐB có trách nhiệm
niêm yết công khai, cụ thể danh sách, địa chỉ người đã đăng ký và số hiệu lô đất
được bố trí tương ứng; danh sách này được niêm yết thường xuyên tại địa điểm tổ
chức đăng ký đất tái định cư của cơ quan Ban GTĐB.

2. Tham gia kiểm tra, giám sát việc tổ chức đăng ký đất tái định c ư tại các
Ban GTĐB là Tổ giám sát do Chủ tịch Hội đồng GPMB quận, huyện quyết định
thành lập khi bắt đầu triển khai dự án và mời các thành phần sau đây tham gia:
a) Đại diện Hội đồng GPMB làm Tổ trưởng;
b) Đại diện cơ quan Thanh tra quận, huyện;
c) Đại diện của UBND phường, xã nơi có hộ dân bị thu hồi đất;
Các đơn vị có đại diện là thành viên Tổ giám sát cử cán bộ luân phiên tham
gia làm nhiệm vụ giám sát.
3. Tổ giám sát làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc đăng ký, bố trí đất tái
định cư của các dự án thuộc phạm vi quận, huyện mình tại Ban GTĐB ít nhất một
ngày mỗi tháng. Nhiệm vụ của Tổ giám sát là kiểm tra lại kết quả bố trí đất tái định
cư trong tháng, giám sát trực tiếp công tác tổ chức đăng ký, bố trí đất tái định cư
của Ban GTĐB trong ngày làm nhiệm vụ.
Nội dung, kết quả công việc của Tổ giám sát thực hiện trong ngày làm việc
được lập thành biên bản cụ thể, chi tiết, có đại diện của Ban GTĐB ký xác nhận,
được gửi cho Chủ tịch Hội đồng GPMB. Mọi vướng mắc, vi phạm trong công tác
bố trí đất tái định cư được thể hiện trong biên bản do Chủ tịch Hội đồng GPMB
trực tiếp giải quyết.
4. Trường hợp Ban GTĐB được giao nhiệm vụ bố trí tái định cư cho nhiều
dự án ở nhiều địa phương khác nhau, Ban có trách nhiệm sắp xếp, bố trí lịch, tạo
điều kiện thuận lợi cho Tổ giám sát của các Hội đồng GPMB đến làm nhiệm vụ
theo quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 15. Giao đất tái định cư
1. Khi thông báo cho người bị thu hồi đất bàn giao mặt bằng, Trưởng ban
Ban GTĐB làm nhiệm vụ bố trí tái định cư có văn bản cam kết thời gian cụ thể
thực hiện bàn giao đất tái định cư cho từng trường hợp. Trong thời gian chưa bàn
giao đất tái định cư, Ban GTĐB có trách nhiệm bố trí nhà tạm hoặc cho thuê chung
cư hoặc thanh toán tiền thuê nhà theo quy định.
2. Trường hợp Ban GTĐB không thực hiện bàn giao đất tái định cư đúng
theo thời gian đã ghi trong văn bản cam kết, gây thiệt hại đến quyền lợi của người
bị thu hồi đất, người bị thu hồi đất có quyền khởi kiện tại Tòa án để đòi bồi thường
thiệt hại.
Điều 16. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1. Ban GTĐB tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc lập Hợp
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đ ất theo cơ chế “một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban

GTĐB. Thủ tục, thời gian và quy trình giải quyết các công việc đ ư ợc niêm yết
hướng dẫn công khai tại trụ sở Ban GTĐB, nơi thuận tiện để cho người dân dễ đọc.
2. Thủ tục lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:
a) Phiếu đăng ký đất tái định cư đã được Trưởng ban Ban GTĐB phê duyệt;
b) Xuất trình: Chứng minh nhân dân của những người đứng tên trong Hợp
đồng; biên lai thu tiền sử dụng đất, nếu có.
Hợp đồng được lập, ký kết và giao trả ngay trong ngày.
3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:
a) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
b) Bản sao Biên lai thu tiền sử dụng đất, đủ 100% giá trị Hợp đồng;
Sau khi nhận hồ sơ, Ban GTĐB cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày hẹn giao trả
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
4. Ban GTĐB có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với cơ quan Tài nguyên và
Môi trường làm thủ tục cấp và giao trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đ ất cho
người bị thu hồi đất trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ. Khi
nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người nhận xuất trình giấy chứng minh
nhân dân. Nếu nhận thay phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.
5. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu cho
UBND cùng cấp thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hồ sơ
của các Ban GTĐB trong thời gian không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ.
6. Người bị thu hồi đất được bố trí tái định cư không phải nộp bất kỳ khoản
chi phí nào khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ các Ban GTĐB. Các
khoản chi phí làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đ ất do Ban GTĐB chi trả từ
nguồn kinh phí dự án.
Điều 17. Khiếu nại, tố cáo
1. Ban GTĐB có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn nhân dân trong khu vực
dự án của mình các quy định về khiếu nại, tố cáo đối với các vấn đề liên quan đến
giải toả, bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.
2. Việc tiếp nhận, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân được tổ
chức theo cơ chế “một cửa” tại Ban GTĐB. Tất cả đơn thư khiếu nại, tố cáo của
dân hoặc những phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng liên quan đến dự án
thì Ban GTĐB phải tiếp nhận, xem xét, xử lý, giải quyết đúng theo quy định tại

Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 162, 163, 164 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày
29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
3. Người bị thu hồi đất nếu chưa đồng ý với các kết quả kiểm định, phúc tra,
xét duyệt tính pháp lý nhà và đất, phân loại vị trí đất, hệ số đất … giá trị bồi
thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư … thì có quyền khiếu nại đến Hội đồng GPMB,
Ban GTĐB trong vòng 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận các kết quả liên quan. Sau
thời hạn này, nếu không có ý kiến thì xem như đồng ý với các kết quả đó.
Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu thì người bị thu
hồi đất có thể tiếp tục khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
4. Ban GTĐB chịu trách nhiệm phối hợp với c ơ quan Tài nguyên và Môi
trường, các cơ quan chức năng và địa phương giải quyết các khiếu nại quy định tại
khoản 3, Điều 18 của Quy định này. Các trường hợp còn vướng mắc, Ban GTĐB
báo cáo Chủ tịch Hội đồng GPMB giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt
quá thẩm quyền, Hội đồng GPMB tổng hợp báo cáo UBND thành phố giải quyết.
5. Đối với các đơn thư khiếu nại không thuộc thẩm quyền, phạm vi, lĩnh vực
của mình, Ban GTĐB phải có trách nhiệm h ư ớng dẫn cho công dân gửi đ ến c ơ
quan có thẩm quyền trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thư.
Điều 18. Công tác tiếp dân
1. Trong suốt thời gian thực hiện dự án, Chủ tịch Hội đồng GPMB và
Trưởng ban Ban GTĐB trực tiếp tiếp dân tại UBND phường, xã nơi thực hiện dự
án ít nhất 01 ngày mỗi tháng; lãnh đạo Ban GTĐB trực tiếp tiếp dân tại văn phòng
cơ quan Ban ít nhất 01 ngày mỗi tuần.
2. Tại nơi tiếp dân có nội quy quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người
tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của công dân khi đến trình bày kiến nghị hoặc
khiếu nại; niêm yết lịch tiếp dân, ghi cụ thể thời gian, chức vụ người tiếp dân và
thông báo công khai cho dân biết.
3. Khi tiếp dân phải mở Sổ ghi chép đ ầy đ ủ các nội dung làm việc. Mọi
vướng mắc, đề nghị của công dân liên quan đến việc giải toả, bồi thường, tái định
cư thì Ban GTĐB trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết
nhanh chóng, đúng quy định; nghiêm cấm việc né tránh trách nhiệm để người dân
phải đi lại nhiều lần hoặc tự đi nhiều nơi.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệm của Ban GTĐB
1. Tổ chức bộ máy phòng, ban trực thuộc hợp lý, quy định chức năng, nhiệm
vụ, trách nhiệm các phòng, ban nghiệp vụ cụ thể, rõ ràng, tránh chồng chéo; các
phòng, ban thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm phối hợp nội bộ trong việc giải
quyết hồ sơ để giảm thủ tục cho người dân. Khi có vướng mắc trong hồ sơ giải toả,
bồi thường mà thuộc trách nhiệm của Ban GTĐB thì cán bộ Ban GTĐB tự phối
hợp nội bộ hoặc phối hợp bên ngoài để giải quyết, không được đùn đẩy cho người
dân phải tự liên hệ nhiều nơi.
2. Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi là Bộ phận tiếp
nhận) để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các hồ sơ quy định tại
Quy định này theo cơ chế “một cửa”; ban hành quy chế làm việc của Bộ phận tiếp
nhận, quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ đáp ứng với yêu cầu của
công tác cải cách thủ tục hành chính.
3. Tổ chức thực hiện công khai hoạt động công vụ tại cơ quan Ban GTĐB;
niêm yết các quy định, chính sách, thủ tục của từng lĩnh vực có liên quan đến giải
tỏa, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại nơi thuận tiện, dễ đọc; có bản chỉ dẫn sơ đồ
làm việc và số điện thoại của các phòng, ban, lãnh đạo; công chức, viên chức, nhân
viên đeo thẻ có ghi tên và chức danh khi làm việc tại cơ quan cũng như khi thi hành
nhiệm vụ bên ngoài.
4. Những công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư thuộc
trách nhiệm của Ban GTĐB phải giải quyết cho tổ chức, công dân theo đúng chủ
trương, chính sách thì Ban không được yêu cầu tổ chức, công dân nộp thêm bất kỳ
thủ tục nào khác ngoài quy định.
Điều 20. Hội đồng giải phóng mặt bằng
1. Việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng GPMB được thực hiện
theo quy định tại Điều 46, 47 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
181/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng.
2. Các đ ơ n vị là thành viên trong Hội đồng GPMB hoặc được Hội đồng
GPMB mời tham gia làm thành viên trong các Tổ công tác kiểm định, xét tính pháp
lý nhà, đất, Tổ giám sát và các tổ công tác khác có trách nhiệm:
a) Sắp xếp, cử cán bộ tham gia làm việc theo sự phân công của Hội đồng
GPMB và của Quy định này;
b) Tham mưu giúp Hội đồng GPMB chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ
liên quan đến dự án; kiểm tra, giám sát việc thực hiện giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ,
bố trí tái định cư trong phạm vi chuyên môn được phân công.

3. Hội đồng GPMB tổ chức họp giao ban hàng tháng rà soát công việc, giải
quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, triển khai nhiệm vụ, phân
công công việc cho các đơn vị thành viên.
4. Ban GTĐB có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công việc
thực hiện dự án, tham mưu Chủ tịch Hội đồng GPMB phân công nhiệm vụ, trách
nhiệm cụ thể cho từng đơn vị thành viên để chủ động phối hợp thực hiện tốt từng
công việc được giao.
Điều 21. Trách nhiệm của UBND quận, huyện, UBND phường, xã
Thực hiện theo quy đ ịnh tại khoản 2, khoản 3 Đ iều 43, Nghị đ ịnh số
197/2004/NĐ -CP ngày 03 tháng 12 nă m 2004 của Chính phủ, Điều 49 bản Quy
định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 181/2005/QĐ-UBND ngày
28 tháng 12 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng và của Quy định này.
Điều 22. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng
1. Các cơ quan, đơn vị chức năng có trách nhiệm phối hợp với Ban GTĐB
thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định
cư tại các dự án. Khi Hội đồng GPMB đề nghị phối hợp giải quyết khiếu nại hoặc
các công việc liên quan đến dân, các đơn vị chức năng có trách nhiệm chủ động
tham gia giải quyết cho dân.
2. Các đ ơ n vị thẩm đ ịnh hồ s ơ trình UBND quận, huyện, thành phố phê
duyệt chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả thẩm định và thực hiện đúng
thời gian quy định, nếu để chậm trễ gây khó khăn, thiệt hại cho đơn vị làm dự án
thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm. Các Sở, Ban, Ngành chức năng liên
quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các kiến nghị, yêu cầu chính đáng của các
Ban GTĐB nhằm phục vụ tốt tiến độ thực hiện các dự án.
3. Khi các Ban GTĐB cần lấy ý kiến tham gia của các đơn vị chức năng, các
Sở, Ban, Ngành thì gửi văn bản đề nghị đến đơn vị đó ghi rõ nội dung đề xuất và
thời hạn đề nghị trả lời cụ thể. Nếu sau thời gian đó mà các đơn vị được đề nghị
không trả lời, thì được xem như đã đồng ý hoặc không có ý kiến khác với nội
dung đề xuất. Mọi vướng mắc về sau có liên quan đến các ý kiến đã đề nghị, đơn vị
không trả lời trước đó chịu trách nhiệm.
4. Ngoài những nội dung quy định tại điều này, các đơn vị quản lý Nhà nước
của thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn có
liên quan đ ến giải tỏa, bồi th ư ờng, hỗ trợ, tái đ ịnh c ư theo các Nghị đ ịnh số

197/2004/N Đ-CP, Nghị định số 198/2004/N Đ-CP, Quyết định số 181/2005/Q ĐUBND, và các quy định khác có liên quan của UBND thành phố.
Điều 23. Xử lý vi phạm, khen thưởng
1. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trách nhiệm được
giao làm trái quy định, làm sai lệch các thông tin liên quan đến việc giải tỏa, bồi
thường, đăng ký và bố trí đất tái định cư; hoặc nhũng nhiễu, gây phiền hà vì mục
đích vụ lợi cá nhân khi các tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết công việc.
2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trách nhiệm được giao để vụ lợi, có
động cơ cá nhân hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến vi phạm các quy định có
liên quan đến công tác giải toả, bồi thường, tái định cư thì tuỳ theo mức độ vi phạm
và hậu quả gây ra mà có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Người có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền, thiếu trách
nhiệm đối với nhân dân, nếu bị phản ảnh đúng phải được xử lý và thay đổi ngay vị
trí công tác; nếu tái phạm phải bị xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.
4. Lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm về các sai phạm của cán bộ
thuộc quyền mình quản lý trực tiếp; nếu cán bộ sai phạm mà không bị xử lý thì thủ
trưởng đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.
5. Cán bộ có sai phạm gây thiệt hại vật chất cho công dân phải chịu trách
nhiệm bồi th ư ờng. Đ ơ n vị quản lý trực tiếp cán bộ phải chịu trách nhiệm bồi
thường ngay cho công dân trước; sau đó xử lý kỷ luật cán bộ và thu hồi tiền bồi
thường từ cán bộ sai phạm. Mọi trường hợp cán bộ giải quyết công việc của công
dân bị chậm trễ so với Quy định này, lãnh đạo đơn vị phải trực tiếp mang kết quả
trả tại nhà và xin lỗi công dân.
6. Các Ban GTĐB, các cơ quan chức năng vi phạm các quy định tại Điều 22
Quy định này, nếu gây thiệt hại về vật chất cho công dân hoặc cho các đơn vị thực
hiện dự án phải bồi thường mọi thiệt hại do sự thiếu trách nhiệm của mình gây ra.
Trường hợp nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
7. Cá nhân, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ hoặc có thành tích xuất sắc trong
việc thực hiện Quy định này thì được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.
Điều 24. Kiểm tra

1. Giao Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố giúp UBND thành phố
theo dõi việc triển khai và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy định này tại
các Ban GTĐB.
2. Thanh tra các Sở, ngành có chức năng liên quan đến công tác giải tỏa, đền
bù, bố trí tái định cư có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ việc thực
hiện nhiệm vụ tại các Ban GTĐB.
3. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện cá nhân, đơn vị vi phạm
các quy định tại bản Quy định này thì cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định
xử lý hoặc đề xuất các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời báo
cáo cho Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố và UBND thành phố.
Điều 25. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị,
địa phương phản ánh về Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, thông qua Sở
Nội vụ để tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù
hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh

