ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 610 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 17

tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực
hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 298/TTrSTNMT ngày 12 tháng 6 năm 2019 (kèm theo Biên bản thẩm định của liên
ngành ngày 03 tháng 5 năm 2019),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất
để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon
Tum, như sau:
1. Tổng chi phí phương án bồi thường, hỗ trợ là: 3.366.748.042 đồng,
trong đó:
1.1. Chi phí bồi thường cho Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray:
- Bồi thường về đất: Không bồi thường.
- Bồi thường về cây trồng: 1.931.034.600 đồng.
- Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (khai hoang đất, san ủi mặt
bằng): 477.157.545 đồng.
1.2. Chi phí hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân (09 hộ):
- Hỗ trợ về cây trồng: 536.540.995 đồng.
- Hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng: 345.124.902 đồng.
2. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ: 76.890.000 đồng.
3. Nguồn kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ: Từ nguồn dự án.
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Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm chi trả tiền bồi
thường, hỗ trợ theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài
nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai, Giám đốc Công ty TNHH
MTV cao su Chư Mom Ray, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT-NNTN2.
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