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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:  04/2007/Qð-UBND            ðà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2007 
 

QUYẾT ðỊNH 
V/v bổ sung Quy ñịnh về trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc cho 
tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái ñịnh cư 

khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng tại Quyết 
ñịnh số 47/2006/Qð-UBND ngày 18/5/2006 của UBND thành phố 

____________________________ 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ 
về thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 
về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 91/2004/Qð-UB ngày 12 tháng 5 năm 2004 của UBND 
thành phố ðà Nẵng về việc ban hành Chương trình ñẩy mạnh cải cách hành chính, 
chống quan liêu tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức từ nay ñến 
năm 2010 của thành phố ðà Nẵng;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 47/2006/Qð-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2006 của UBND 
thành phố về việc Ban hành Quy ñịnh về trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc cho 
tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái ñịnh cư khi Nhà nước 
thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 108/2006/Qð-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của 
UBND thành phố ðà Nẵng về việc ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 
cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng; 

Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nay bổ sung ðiều 5 Chương II Quy ñịnh về trình tự, trách nhiệm giải 
quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái ñịnh 
cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng tại Quyết ñịnh số 
47/2006/Qð-UBND ngày 18/5/2006 của UBND thành phố như sau: 
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Trong trường hợp người bị thu hồi ñất ñã nhận ñược quyết ñịnh thu hồi ñất và kế 
hoạch, thời gian kiểm ñịnh theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 5 Chương II Quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh số 47/2006/Qð-UBND ngày 18/5/2006 của UBND thành phố nhưng vắng 
nhà hoặc cố tình vắng mặt 03 (ba) lần không cho kiểm ñịnh; Giao UBND quận, huyện 
là Chủ tịch Hội ñồng Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng ra Quyết ñịnh thành lập 
Tổ công tác kiểm tra hành chính nhà ñất của người bị thu hồi ñất nêu trên, thành phần 
gồm: 

- Chủ tịch UBND phường, xã làm Tổ trưởng. 

- Các Tổ viên gồm ñại diện các ñơn vị: Thanh tra quận, huyện; Phòng Tài nguyên 
và Môi trường quận, huyện; ðội kiểm tra quy tắc ñô thị quận, huyện; Ban giải toả ñền 
bù; Ban Quản lý dự án (Chủ ñầu tư); Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn. 

Tổ công tác có trách nhiệm lập biên bản kiểm tra hành chính công khai về tài sản, 
vật kiến trúc, hoa màu … (nếu có) trên thửa ñất thu hồi của người bị thu hồi ñất theo 
quy ñịnh ñể làm cơ sở áp giá ñền bù, hỗ trợ. 

Trường hợp người bị thu hồi ñất ñã ñược ñơn vị chi trả tiền ñền bù, hỗ trợ thông 
báo mời 03 (ba) lần ñể nhận tiền ñền bù, hỗ trợ ñã ñược UBND thành phố phê duyệt 
nhưng chủ hộ vẫn không thực hiện; Giao Hội ñồng Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt 
bằng dự án chuyển kinh phí ñền bù, hỗ trợ của chủ hộ vào Kho bạc Nhà nước quận, 
huyện và tiến hành xử lý hành chính theo quy ñịnh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Ban chỉ ñạo cải cách hành chính 
thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các Ban Quản lý 
dự án, các Ban Giải toả ñền bù, các tổ chức, ñơn vị có tham gia các công việc liên quan 
ñến bồi thường thiệt hại, bố trí tái ñịnh cư trên ñịa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này./. 

 
 

                                               
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Minh 


