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          SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1810 /STC-TCĐT 
v/v kinh phí đảm bảo cho tổ chức 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư. 

 Lạng Sơn, ngày 17 tháng 9 năm 2018 

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan 

 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 91/TCKH-KHĐT ngày 16/8/2018 

của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan v/v xin ý kiến về kinh phí 

đảm bảo cho tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cụ thể: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan nhận được một số Tờ trình đề 

nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, nội dung chi phí trình quyết 

toán có chi phí giải phóng mặt bằng, cụ thể các nội dung đề nghị phê duyệt 

quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng gồm: Chi phí bồi thường hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng; chi phí cho tổ chức làm công tác giải phóng mặt bằng và chi 

phí trích đo địa chính. 

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

- Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nêu rõ: 

+ Tại Khoản 6 Điều 3 có nêu: “Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ 

thực hiện các dịch vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kinh phí trả cho đơn vị 

cung cấp dịch vụ nằm trong dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. 

+ Tại Điểm b, Khoản 1 Điều 4 hướng dẫn về nội dung chi tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: “Chi kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản 

thực tế bị thiệt hại gồm: phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; đo 

đạc xác định diện tích đất, kiểm kê số lượng và giá trị nhà, công trình, cây 

trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân; kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, 

xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá 

trị thiệt hại về đất đai, nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác”. 

Theo Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ 

chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 

05 /5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn); Tại Khoản 5 Điều 3 quy định: “Trường 

hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, kinh phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vị nằm trong dự toán kinh phí tổ 

chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có 
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thẩm quyền phê duyệt”. Nguồn kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 của 

Quy định kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND.  

Căn cứ các quy định nêu trên, đơn vị lập dự toán trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt để thực hiện; trường hợp các chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư được xác định đúng quy định hiện hành, nhưng vượt mức quy định tại 

tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định số 

20/2016/QĐ-UBND, đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. 

Trên đây là ý kiến phúc đáp của Sở Tài chính gửi Phòng Tài chính Kế 

hoạch huyện Văn Quan để có cơ sở thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- UBND huyện Văn Quan; 

- Lãnh đạo Sở;                                  

- Chánh VP Sở; 

- Tổ CT theo QĐ 33; 

- Lưu: VT, TCĐT.                 

                            

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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