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Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

        Số:  6186  /QĐ-UBND 
 

   Phan Thiết, ngày 08  tháng  11  năm 2022 

QU    ĐỊN  

 ề việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn  hị Mọi (chết) – ông 

Nguyễn  ăn  hót (người được thừa kế) thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp 

kết hợp du lịch sinh thái tại xã  iến  hành, thành phố  han  hiết 
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Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

Nguyên và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết 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 và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; quy trình thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất và quy trình Chủ đầu tư thoả thuận với người sử dụng đất để thực hiện 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết 
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toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 

29/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 

của UBND tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản 

khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về nguyên tắc 

và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng 

các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024; 

Căn cứ Công văn số 1307/UBBT-KT ngày 07/4/2004 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc chấp thuận đầu tư cho Công ty TNHH Du lịch Hải Việt thuê đất để 

đầu tư du lịch và trồng rừng sinh thái tại xã Tiến Thành; 

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Du lịch Hải Việt thuê đất để đầu tư mở 

rộng khu du lịch và quản lý bảo vệ rừng, trồng dặm, trồng bổ sung tại xã Tiến Thành; 

Căn cứ Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Du lịch Hải Việt thuê đất để đầu 

tư du lịch và trồng rừng sinh thái tại xã Tiến Thành; 

Căn cứ Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc điều chỉnh các Quyết định thu hồi và cho Công ty TNHH Hải 

Việt thuê đất tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết; 

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của 

UBND tỉnh; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng số 22/HĐBTHT&TĐC-HV  ngày 27/6/2022 của Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Phan Thiết về việc tiến hành họp 

thẩm định tính pháp lý sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hộ dân 

có đất và tài sản khác gắn liền với đất bị thu hồi, thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp 

kết hợp với du lịch sinh thái, tại xã Tiến Thành; 

Căn cứ Công văn số 5079/HĐBTHT&TĐC-HV ngày 13/9/2022 của Chủ tịch 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh 

nội dung Biên bản số 22/HĐBTHT&TĐC-HV ngày 27/6/2022 của Hội đồng Bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu du lịch cao cấp kết hợp với du lịch sinh 

thái tại xã Tiến Thành đối với hồ sơ bà Nguyễn Thị Mọi (chết) – ông Nguyễn Văn 

Chót (người được ủy quyền); 
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Căn cứ Quyết định số 6181/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND thành 

phố Phan Thiết về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 

02 hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp du lịch sinh 

thái tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết; 

Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết tại 

Công văn số 664/TTPTQĐ ngày 10/8/2022. 

QU    ĐỊN : 

Điều 1. Nay chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Mọi (chết) – 

ông Nguyễn Văn Chót (người được thừa kế), cư trú tại thôn Tiến Thạnh, xã Tiến 

Lợi thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với du lịch sinh thái tại xã Tiến 

Thành, thành phố Phan Thiết với tổng số tiền là 923.475.000 đồng (bằng chữ: 

Chín trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), cụ thể: 

- Bồi thường về cây trồng:                                                       4.725.000 đồng 

- Hỗ trợ 70% giá đất:       918.750.000 đồng 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc chi trả tiền, 

cụ thể như sau: 

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết chủ trì, phối hợp với 

UBND xã Tiến Thành có trách nhiệm tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời số tiền nêu 

tại Điều 1 và giao Quyết định này cho bà Nguyễn Thị Mọi (chết) – ông Nguyễn 

Văn Chót (người được thừa kế); trường hợp bà Nguyễn Thị Mọi (chết) – ông 

Nguyễn Văn Chót (người được thừa kế) không nhận Quyết định này hoặc vắng 

mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định tại trụ sở UBND xã Tiến Thành và 

tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi. 

2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết có trách nhiệm đăng 

tải Quyết định này trên Trang Thông tin điện tử của thành phố. 

Điều 3.  

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết, Giám đốc 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết, Chủ tịch UBND xã Tiến 

Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và bà Nguyễn Thị Mọi (chết) – 

ông Nguyễn Văn Chót (người được thừa kế) căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ đầu tư; 

- Lưu: VT, QTM, KT(V). 
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Nguyễn Nam Long 
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