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       Kính gửi:  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển  
                                      đô thị thành phố Đà Nẵng 

 

 Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2916/BHTPTĐT-KH ngày 
14/12/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị 
thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn chi phí trích đo vẽ bản đồ địa chính phục 
vụ công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến 
như sau:  

 1. Việc lập dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư (trong đó có công tác đo đạc xác định diện tích đất phục vụ giải phóng mặt 
bằng) và thẩm quyền phê duyệt dự toán thực hiện theo quy định Nghị định 
số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, 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 và các quy định khác có liên quan. 

 2. Tại điểm a, khoản 2, Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 
09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định chi phí 
tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư trong tổng mức đầu tư xây dựng.  

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
hạ tầng và phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu VT; Cục KTXD; Th (3b). 
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