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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố 
ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND 

thành phố Đà Nẵng 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 290/TTr-STNMT 

ngày 15/5/2020 và ý kiến thống nhất của các Thành viên ủy ban tại cuộc họp Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng thường kỳ ngày 10/6/2020 (Thông báo số 288/TB-VP 
ngày 17/6/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi 
đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố 
ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban 
nhân dân thành phố, như sau:

1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau:
“Điều 3. Căn cứ thực hiện việc thu hồi đất
2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt.” 

2. Điều 5 được sửa đổi như sau:



“Điều 5. Giao nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định 
cư

Tổ chức làm nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (sau 
đây gọi tắt là Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường) là: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 
của quận, huyện; Chủ đầu tư điều hành dự án hoặc các đơn vị được giao nhiệm vụ thực 
hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.”

3. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 6. Kế hoạch thu hồi đất
1. Kế hoạch thu hồi đất và phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất
Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện được Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường các quận, huyện chủ trì phối 
hợp với cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư tổng hợp hồ sơ, xây dựng 
Kế hoạch thu hồi đất gửi cơ quan tài nguyên và môi trường kiểm tra. Trong thời gian 
03 (ba) ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), cơ quan tài nguyên và môi 
trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo 
sát, đo đạc, kiểm đếm.

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân thành phố 
phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất tổ chức, cơ sở tôn giáo, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích cấp 
xã và trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện tham mưu, trình Uỷ ban nhân 
dân quận, huyện phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

c) Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra 
khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc.

d) Trường hợp khu vực thu hồi đất được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền 
cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thu hồi đất thì Phòng Tài nguyên và Môi 
trường quận, huyện tham mưu, trình Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt Kế hoạch 
thu hồi đất.

2. Hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất
Hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất gồm:
a) Tờ trình kèm theo dự thảo Kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm với các nội dung sau:
- Lý do thu hồi đất; 



- Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy 
hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp 
thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất;

- Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;
- Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư;
- Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
b) Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu 

đất thu hồi để thực hiện dự án đã có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 
phê duyệt.

3. Trường hợp dự án có sử dụng đất rừng thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 
phải thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền thu hồi rừng, chuyển mục đích sử 
dụng theo đúng quy định của pháp luật lâm nghiệp song song với thủ tục thu hồi đất 
theo quy định của pháp luật đất đai.”

4. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 7. Thông báo thu hồi đất
1. Thông báo thu hồi đất
a) Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tại các quận, huyện 
có trách nhiệm nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm tra và trình Ủy 
ban nhân dân cùng cấp ký Thông báo thu hồi đất.

b) Trước khi có Quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 (chín mươi) ngày đối 
với đất nông nghiệp và 180 (một trăm tám mươi) ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. 
Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm:

 - Lý do thu hồi đất; 
- Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy 

hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp 
thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất;

- Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;
- Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư.
c) Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với 

tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường triển khai thực hiện thông báo thu hồi đất; gửi thông 
báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu 
vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết thông 
báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân 
cư nơi có đất thu hồi.



d) Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại tiết b điểm 1 khoản 4 
Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải 
chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

2. Trình ban hành Thông báo thu hồi đất 
a) Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân thành phố 

ban hành Thông báo thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích cấp xã và trường hợp trong 
khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố 
và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện tham mưu, trình Uỷ ban nhân 
dân quận, huyện ban hành Thông báo thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ 
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

c) Trường hợp khu vực thu hồi đất được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền 
cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thu hồi đất thì Phòng Tài nguyên và Môi 
trường quận, huyện tham mưu, trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Thông 
báo thu hồi đất.

3. Hồ sơ trình ban hành Thông báo thu hồi đất
Hồ sơ trình ban hành Thông báo thu hồi đất gồm:
a) Tờ trình và kèm theo dự thảo Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án theo 

Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư 
hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; trường hợp dự án có sử 
dụng đất rừng sản xuất thì phải có văn bản quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Hội đồng 
nhân dân thành phố theo quy định tại Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2019 và Điều 41 
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

b) Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án (đã có 
trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện được phê duyệt);



c) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với 
các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án.”

5. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 9. Hồ sơ ban hành Quyết định thu hồi đất
1. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi 

đất gồm:
a) Thông báo thu hồi đất;
b) Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được thẩm định và bản 

tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi;
c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 
100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
(nếu có);

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
đ) Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành 

kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường.

e) Trường hợp dự án có sử dụng đất rừng phải kèm theo hồ sơ về thu hồi rừng, 
hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm nộp Tờ trình đề nghị thu 
hồi đất và các hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này.”

6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 12. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thành lập theo từng dự án để 

thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quận, huyện (sau đây 
gọi tắt là Hội đồng bồi thường).

2. Trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày Kế hoạch thu 
hồi đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có 
trách nhiệm gửi văn bản đến phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện nơi có đất 
thuộc phạm vi dự án để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thành 
lập Hội đồng bồi thường.

Hội đồng bồi thường được thành lập căn cứ vào nhu cầu, tiến độ giải phóng mặt 
bằng của từng dự án do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện làm Chủ tịch Hội đồng 
và các thành viên gồm:

a) Lãnh đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội 
đồng;



b) Lãnh đạo của các Chủ đầu tư điều hành dự án - Phó Chủ tịch Hội đồng;
c) Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng;
d) Lãnh đạo Phòng Tài chính và Kế hoạch - Ủy viên;
đ) Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị các quận hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện 

Hòa Vang - Ủy viên;
e) Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy viên;
g) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất thu hồi - Ủy viên;
h) Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã nơi có đất thu hồi - 

Ủy viên;
i) Đại diện của những người sử dụng đất có đất thu hồi từ một đến hai người do 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã nơi có đất thu hồi giới thiệu;
k) Lãnh đạo Ban Quản lý dự án (nếu có) - Ủy viên;
l) Một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định cho phù hợp với thực 

tế ở địa phương.
3. Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị về thành lập Hội đồng bồi thường, phòng Tài nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện ký quyết định thành lập Hội 
đồng bồi thường.

4. Hội đồng bồi thường làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa 
số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Chủ tịch 
Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng bồi thường được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân 
quận, huyện; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng được sử dụng con dấu của đơn vị 
mình trong quá trình hoạt động. 

5. Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng bồi thường; Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường lập kế hoạch, tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng và tái định cư, thông qua 
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để trình Uỷ ban nhân dân cấp quận, 
huyện phê duyệt.

- Thời gian lập kế hoạch tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng và tái định cư để 
trình Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện phê duyệt tối đa không quá 05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày quyết định thành lập Hôi đồng bồi thường.

- Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, 
Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện có trách nhiệm ký quyết định phê duyệt.

6. Chủ đầu tư, Ban quản lý điều hành dự án phối hợp với các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm lập kế hoạch xây dựng khu tái định cư cụ thể cho từng dự án ngay khi 
triển khai lập, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, trong đó 
phải nêu rõ số liệu tổng quan về dự án, nhu cầu bố trí đất tái định cư và dự kiến phương 
án tái định cư (kể cả việc xây dựng khu tái định cư mới nếu cần thiết).

http://luattructuyen.net/


7. Hội đồng bồi thường tự chấm dứt nhiệm vụ sau khi hoàn thành việc bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao đất cho chủ đầu tư dự án.”

7. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 24. Lập kế hoạch, niêm yết lấy ý kiến về dự thảo, hoàn chỉnh Kế hoạch 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
1. Kế hoạch bố trí tái định cư đối với từng dự án cụ thể (Kế hoạch tái định cư tổng 

thể).
a) Lập dự thảo Kế hoạch tái định cư tổng thể đối với từng dự án, cụ thể: Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ vào quỹ đất tái định cư hiện có tại khu vực, nhu cầu 
bố trí tái định cư; có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường lập Kế hoạch tái 
định cư tổng thể đối với từng dự án cụ thể. Nội dung Kế hoạch phải thể hiện địa điểm, 
qui mô quỹ đất tái định cư, số hộ giải tỏa, số lô đất dự kiến bố trí tái định cư, tiêu chuẩn 
bố trí tái định cư theo mặt cắt đường,  đơn giá, hệ số điều chỉnh áp dụng thu tiền sử 
dụng đất tái định cư theo quyết định cụ thể cho từng dự án và các tiêu chuẩn khác về 
quy định bố trí tái định cư. Để đảm bảo thông tin chính xác trước khi xây dựng Kế 
hoạch tái định cư tổng thể, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải tiến hành hoàn thành 
cơ bản công tác kiểm đếm hồ sơ đối với đất ở.

b) Thẩm định Kế hoạch tái định cư tổng thể: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm 
định, lập dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch tái định cư tổng thể, trình Ủy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt (thời gian 10 ngày làm việc).

c) Phê duyệt Kế hoạch tái định cư tổng thể: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 
ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể (thời hạn 07 ngày làm việc).

d) Niêm yết, công khai Kế hoạch tái định cư tổng thể: Sau khi có Quyết định phê 
duyệt Kế hoạch tái định cư tổng thể; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm 
phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức niêm yết công khai ít nhất 15 (mười 
lăm) ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi 
có đất bị thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết.

2. Về lập, thẩm tra, thông báo niêm yết công khai lấy ý kiến Phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết:

a) Lập dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết
Trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ văn bản của 

các cơ quan liên quan xác nhận nội dung kiểm đếm, Biên bản họp tính pháp lý về đất 
đai và tài sản gắn liền với đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm lập dự 
thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cho từng tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân có nhà, đất trong phạm vi dự án.

Nội dung dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết gồm:
- Họ và tên, địa chỉ của người có đất thu hồi;



- Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất thu hồi; số lượng, khối lượng, giá 
trị hiện có của tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại;

- Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá 
nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng 
người được hưởng trợ cấp xã hội;

- Số tiền bồi thường, hỗ trợ;
- Chi phí lập và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng;
- Việc bố trí tái định cư;
- Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của 

cộng đồng dân cư;
- Việc di dời mồ mả;
- Các nội dung khác có liên quan (nếu có);
b) Thẩm tra dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết
Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được dự thảo 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm 
thẩm tra dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết.

Trường hợp dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cần phải 
tiếp tục hoàn chỉnh lại thì Hội đồng bồi thường hướng dẫn với Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường hoàn thiện dự thảo phương án trong thời gian không quá 05 (năm) ngày, kể 
từ ngày nhận được các phương án cần phải tiếp tục hoàn chỉnh;

c) Thông báo, niêm yết công khai lấy ý kiến về dự thảo phương án chi tiết.
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chịu trách nhiệm và phối hợp với Ủy ban nhân 

dân phường, xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân bị thu hồi đất; 
đồng thời niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại 
trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có 
đất thu hồi và tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân trong khu vực có đất thu hồi 
trong thời gian ít nhất 20 (hai mươi) ngày (trừ các trường hợp thu hồi đất quy định tại 
Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ).

Việc tổ chức lấy ý kiến và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư phải được lập thành biên bản, có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân 
dân phường, xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã và đại diện 
những người có đất thu hồi. Biên bản tổ chức lấy ý kiến phải ghi rõ số lượng ý kiến 
đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác của người bị thu hồi đất 
đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.”

8. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 27. Quy định về giao đất, thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc diện bố trí đất tái định cư: 



1. Quy định về giao đất
a) Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng 

đất liên hệ và đề nghị nhận đất tái định cư (nhận đất thực tế), Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về việc bàn giao đất tại thực địa cho 
người sử dụng đất.

b) Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày bàn giao đất tại 
thực địa cho người sử dụng đất, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm lập 
thủ tục và chuyển toàn bộ hồ sơ theo quy định cho Phòng Tài nguyên và Môi trường 
(qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để lập thủ tục trình Uỷ ban nhân dân quận, huyện 
ban hành Quyết định giao đất.

c) Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy 
đủ hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục và trình Uỷ ban nhân dân quận, 
huyện ban hành Quyết định giao đất và chuyển giao Quyết định cho Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện để chuyển thông tin địa chính theo quy định.

2. Quy định về việc xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính; nộp tiền sử dụng 
đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

a) Việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác lập hồ sơ và luân chuyển hồ sơ xác định 
nghĩa vụ tài chính, ban hành Thông báo nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất và cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định về trình tự Bộ thủ tục 
hành chính một cửa của quận, huyện hoặc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận, 
huyện. 

b) Đối với trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư
Việc ghi nợ và trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về sửa đổi điều 16 
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 
thu tiền sử dụng đất; 

Hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và giấy tờ chứng 
minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng 
nhận theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: Quyết định giao đất tái định cư 
và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt) tại Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận, huyện.”

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp
Các dự án, hồ sơ đang thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành 

thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 4 năm 2017 và theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  01 tháng  7 năm 2020.
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Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 22/2/2018 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc Phê duyệt Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất 
thành phố với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện một số 
chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài 
chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân các quận, huyện; Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai thành phố; Giám đốc 
Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành 
phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ


