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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quyết định này áp dụng đối với việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc
các dự án sau:
a) Các dự án thủy lợi, thủy điện quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Đất đai
năm 2013;
b) Các dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm: Các dự án thủy
điện theo đề nghị của Bộ Công Thương; các dự án thủy lợi theo đề nghị của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
c) Các dự án thủy lợi, thủy điện quy định tại Điểm a Khoản này sử dụng vốn
ODA nhưng không có cam kết về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
d) Ngoài những nội dung quy định tại Quyết định này, các nội dung khác về
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện thực hiện theo quy
định tại Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất (dưới đây viết tắt là Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) và các quy định
pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng
cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện;
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, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính
sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.”.
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2. Quyết định này áp dụng đối với việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho

người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện quy định tại Điểm a, Điểm b
Khoản 1 Điều này đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối với quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, về công tác di
dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường,
giải phóng mặt bằng;
b) Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013;
c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện.
2. Đối với quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau
tái định cư:
a) Hộ gia đình sau tái định cư và hộ bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất
để xây dựng khu, điểm tái định cư thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện;
b) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách ổn định đời
sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vùng dự án thủy lợi, thủy điện là vùng ngập lòng hồ, tổng mặt bằng công
trường khi thực hiện dự án thủy lợi, thủy điện và các khu, điểm tái định cư tập
trung, tái định cư xen ghép.
2. Hộ bị ảnh hưởng là hộ sở tại bị Nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu, điểm
tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, nhưng không phải di chuyển chỗ ở.
3. Hộ tái định cư là hộ bị ảnh hưởng trực tiếp khi Nhà nước thu hồi một phần
hoặc toàn bộ diện tích đất để thực hiện dự án thủy lợi, thủy điện phải di chuyển
đến nơi ở mới.
4. Hộ sở tại là hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại
xã có tiếp nhận hộ tái định cư.
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5. Nơi đi là địa phương vùng dự án thủy lợi, thủy điện có hộ gia đình bị ảnh
hưởng phải di chuyển đến điểm tái định cư.
6. Nơi đến là địa phương tiếp nhận hộ tái định cư.
7. Hộ tái định cư tập trung là hộ tái định cư được quy hoạch đến điểm tái
định cư.
8. Hộ tái định cư xen ghép là hộ gia đình di chuyển theo quy hoạch đến ở xen
ghép với hộ dân sở tại.
9. Hộ gia đình sau tái định cư là hộ tái định cư và hộ gia đình được tách ra hợp
pháp từ hộ tái định cư, đang sinh sống tại các thôn, bản, ấp trong vùng tái định cư
dự án thủy lợi, thủy điện.
10. Điểm tái định cư là điểm dân cư được xây dựng theo quy hoạch, bao
gồm: Đất ở, đất sản xuất, đất chuyên dùng, đất xây dựng cơ sở hạ tầng, công
trình công cộng.
11. Khu tái định cư là khu vực được quy hoạch để bố trí các điểm tái định cư,
hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, vùng sản xuất.
12. Vùng tái định cư là địa bàn các huyện, thị xã, thành phố được quy hoạch để
tiếp nhận người dân tái định cư.
13. Tổng mặt bằng công trường là diện tích đất được sử dụng để xây dựng
công trình chính, các hạng mục công trình phụ trợ, công trình công cộng, khu nhà
ở công nhân, các mỏ vật liệu phục vụ thi công công trình thủy lợi, thủy điện được
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chương II
BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
Điều 4. Nội dung về quy hoạch tái định cư2
2

Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số
06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 20/3/2019.
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Nội dung về quy hoạch tái định cư thực hiện theo các quy định của Luật Xây

dựng, Luật Quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan đáp
ứng yêu cầu về đất ở, đất sản xuất, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, các công
trình cơ sở hạ tầng; đảm bảo phù hợp với phong tục tập quán dân tộc của từng
vùng, từng địa phương và phát triển bền vững.
Điều 5. Bồi thường về đất
1.3 Hộ tái định cư chuyển đến điểm tái định cư tập trung nông thôn được bồi
thường về đất (đất ở, đất sản xuất) bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng
với loại đất thu hồi theo quy hoạch tái định cư quy định tại Điều 4 của Quyết
định này.
2. Hộ tái định cư xen ghép được bồi thường về đất bằng việc giao đất ở, đất
sản xuất, phù hợp với quỹ đất của điểm tái định cư xen ghép được duyệt nhưng tối
thiểu đảm bảo diện tích đất cho mỗi hộ tái định cư tương đương với mức trung
bình của hộ sở tại.
3. Hộ tái định cư có diện tích đất sản xuất nằm ngoài hành lang bảo vệ hồ chứa
theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10
năm 2008 của Chính phủ, chuyển đến điểm tái định cư xa nơi sản xuất cũ từ 5 km
trở lên bị thu hồi đất thì được bồi thường về đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn
cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định thu hồi đất và bồi thường
về đất.
4. Hộ tái định cư và hộ gia đình bị ảnh hưởng có diện tích đất sản xuất nằm
ngoài hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số
112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ, có khoảng cách từ
nơi ở đến khu đất sản xuất dưới 5 km nhưng không có đường vào khu đất
sản xuất đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương
để quyết định thu hồi đất và bồi thường về đất.
3

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định số
06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 20/3/2019.
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5. Xử lý chênh lệch giá trị đất nơi đi và nơi đến đối với các trường hợp bồi
thường thiệt hại về đất quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này
như sau:
a) Giá trị đất nông nghiệp được giao thấp hơn giá trị đất bị thu hồi thì hộ tái
định cư được bồi thường phần giá trị chênh lệch;
b) Giá trị đất nông nghiệp được giao cao hơn giá trị đất bị thu hồi thì hộ tái
định cư không phải nộp bù phần giá trị chênh lệch.
Điều 6. Bồi thường về tài sản trên đất
1. Hộ tái định cư có đất sản xuất bị thu hồi theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4
Điều 5 Quyết định này được bồi thường về tài sản trên đất. Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để bồi thường về tài sản trên đất.
2. Hộ tái định cư có đất sản xuất bị thu hồi theo quy định tại Khoản 4 Điều 5
Quyết định này
3. Hộ tái định cư và hộ bị ảnh hưởng nhận khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái
sinh rừng (trừ rừng đặc dụng) có xây dựng lán trại với mục đích bảo vệ rừng
trên đất nhận khoán, được bên giao khoán đồng ý bằng văn bản và có đăng ký với
Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường thiệt hại
bằng giá trị tài sản đó, nhưng tối đa không quá 80% giá trị làm lán trại mới. Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường thiệt hại cụ thể.
4. Hộ gia đình có thuyền đánh bắt cá, vận chuyển trên sông, hồ tại nơi ở cũ,
khi đến nơi ở mới không có sông, hồ để đánh bắt cá, không sử dụng thuyền, được
bồi thường thiệt hại bằng giá trị còn lại của thuyền đang sử dụng.
Điều 7. Hỗ trợ xây dựng nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo
nhà ở tại điểm tái định cư
1. Hộ tái định cư được hỗ trợ bằng tiền để làm nhà ở, công trình phụ, vật kiến
trúc kèm theo nhà ở với mức hỗ trợ cụ thể như sau:
a) Hộ độc thân được hỗ trợ tương đương 15 m2 xây dựng;
b) Hộ có nhiều người thì người thứ nhất được hỗ trợ tương đương 15 m2 xây
dựng, từ người thứ 02 trở lên, mỗi người tăng thêm được hỗ trợ tương đương 05 m2
xây dựng.
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2. Kết cấu nhà để tính mức hỗ trợ: Tường bao che bằng gạch 110 mm, mái
ngói hoặc tấm lợp, nền lát gạch hoa, cửa bằng gỗ hoặc kết hợp gỗ - kính hoặc
nhôm kính. Các kết cấu trong nhà sử dụng gỗ nhóm IV hoặc vật liệu thay thế
tương đương.
3. Đơn giá để tính hỗ trợ: Theo đơn giá xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quy định tại thời điểm thu hồi đất.
Điều 8. Hỗ trợ làm đường tạm để di chuyển người và tài sản
1.4 Đối với những nơi thuộc vùng ngập lòng hồ không thể di chuyển bằng thủ
công hoặc bằng các phương tiện vận chuyển khác, được hỗ trợ làm đường tạm để
di chuyển người và tài sản. Các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy mô thiết kế của đường
tạm và các công trình trên tuyến vận dụng theo đường giao thông cấp VI trong
TCVN 4054 - 2005.
2. Trường hợp các hộ tái định cư tại nơi phải di chuyển có đủ điều kiện tự di
chuyển, tự nguyện vận chuyển người, tài sản được hỗ trợ bằng tiền để tự vận
chuyển, không làm đường tạm. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quy định.
Điều 9. Hỗ trợ ổn định đời sống
1. Hỗ trợ lương thực đối với hộ tái định cư tập trung và xen ghép
Hết thời gian hỗ trợ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 19 Nghị định số
47/2014/NĐ-CP, đối với:
a) Hộ tái định cư chưa được giao đủ đất sản xuất theo quy hoạch được duyệt
thì chủ đầu tư tiếp tục hỗ trợ lương thực đến khi hộ tái định cư được giao đủ đất
sản xuất;
b) Lao động thuộc các hộ tái định cư có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp theo
phương án được duyệt nhưng chưa được tổ chức, bố trí đào tạo nghe thì chủ đầu tư
tiếp tục hỗ trợ lương thực đến khi người lao động được tổ chức, bố trí đào tạo hết
một khóa học nghề.
4

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định số
06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 20/3/2019.
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2. Hỗ trợ về y tế: Hộ tái định cư được hỗ trợ một lần về y tế để phòng chống
dịch bệnh tại nơi ở mới với mức hỗ trợ là 100.000 đồng cho một người.
3. Hỗ trợ về giáo dục: Mỗi học sinh phổ thông các cấp thuộc hộ tái định cư
được hỗ trợ một lần bằng tiền tương đương 01 bộ sách giáo khoa của lớp theo học
theo giá quy định của Nhà nước và được miễn các khoản đóng góp xây dựng
trường trong 03 năm học liên tục tính từ khi bắt đầu học tập tại nơi ở mới; không
thu tiền học phí trong năm học đầu tiên tại nơi ở mới.
4. Hỗ trợ tiền sử dụng điện thắp sáng: Hộ tái định cư được hỗ trợ tiền sử dụng
điện hoặc dầu thắp sáng (với nơi chưa có điện) hàng tháng trong 12 tháng đầu, kể
từ ngày chuyển đến nơi ở mới. Mức hỗ trợ bằng tiền tương đương tiền điện sử
dụng 50 kWh cho một hộ, trong thời gian một tháng, được tính với mức giá bán lẻ
điện sinh hoạt của bậc thang đầu tiên trong biểu giá bán lẻ điện hiện hành.
5. Hỗ trợ chất đốt: Hộ tái định cư được hỗ trợ về chất đốt trong 12 tháng đầu,
kể từ ngày chuyển đến nơi ở mới. Mức hỗ trợ bằng tiền tương đương 05 lít dầu hỏa
cho một hộ, trong thời gian một tháng, giá dầu hỏa được tính theo giá thị trường tại
thời điểm hỗ trợ.
Điều 10. Hỗ trợ sản xuất
1. Đối với hộ tái định cư:
a) Hỗ trợ 03 năm kinh phí khuyến nông cho hộ tái định cư được giao đất
sản xuất nông nghiệp là đất xấu phải cải tạo và đất khai hoang. Mức hỗ trợ cụ thể
do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;
b) Trường hợp phải khai hoang, cải tạo đất để đảm bảo đủ đất sản xuất theo
quy hoạch được duyệt cho hộ tái định cư, thì được hỗ trợ như sau: 15.000.000
đồng cho một ha khai hoang, 10.000.000 đồng cho một ha phục hóa, 15.000.000
đồng cho một ha cải tạo thành ruộng bậc thang.
2. Hộ bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất để xây dựng khu, điểm
tái định cư được hỗ trợ một lần theo diện tích đất sản xuất bị thu hồi. Mức hỗ trợ
sản xuất không quá 2.000 đồng cho một m2 đất thu hồi. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Điều 11. Hỗ trợ khác
1. Hộ tái định cư được hỗ trợ tham quan điểm tái định cư, gồm: Chi phí thuê
phương tiện, ăn, ở trong thời gian tham quan, theo hình thức Nhà nước tổ chức cho
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đại diện hộ tái định cư tham quan (hỗ trợ một lần). Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
2. Hỗ trợ một lần kinh phí làm thủ tục dời nhà cũ, nhận nhà mới: Mức hỗ trợ là
1.000.000 đồng cho một hộ.
3. Hỗ trợ khuyến khích di chuyển theo tiến độ: Các hộ di chuyển sớm hơn tiến
độ yêu cầu của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thưởng tiến độ tối đa
không quá 5.000.000 đồng cho một hộ (thưởng một lần). Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
4. Đối với đồng bào các dân tộc không có tập quán di chuyển mồ mả được hỗ
trợ một lần kinh phí làm lễ tâm linh theo truyền thống. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Điều 12. Xây dựng khu, điểm tái định cư tập trung
1. Giao đất khu, điểm tái định cư:
a) Đất ở
- Hộ tái định cư đến điểm tái định cư tập trung nông thôn được giao đất ở tại
điểm tái định cư tối thiểu 200 m2 cho một hộ. Trường hợp có điều kiện về quỹ đất
thì có thể giao mức cao hơn;
- Hộ tái định cư đến điểm tái định cư đô thị được giao 01 lô đất ở tại điểm tái
định cư.
b) Đất sản xuất đối với hộ đến điểm tái định cư tập trung nông thôn:
- Được bồi thường thiệt hại về đất sản xuất bằng việc giao đất sản xuất; hạn
mức giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tế, nhưng
không thấp hơn hạn mức giao đất sản xuất tại địa phương;
- Được giao đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản tại điểm tái
định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Hạn mức giao đất tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này do Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quy định cụ thể.
2. Xây dựng nhà ở nông thôn:
a) Hộ tái định cư được tự tổ chức xây dựng nhà ở bằng tiền bồi thường, hỗ trợ
tái định cư;
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b) Trường hợp không tự xây dựng nhà ở, chủ đầu tư xây dựng hoặc thuê tổ
chức, cá nhân khác xây dựng nhà ở, bàn giao cho người dân; kinh phí xây dựng
được trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Việc xây dựng nhà ở theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải phù
hợp theo quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư được phê duyệt và kiến trúc nhà
ở phải phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc.
3. Đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt: Thôn, bản, ấp có hộ gia đình, cá
nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu, điểm tái định cư tập trung nông
thôn và bị ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt được hỗ trợ đầu tư xây dựng công
trình nước sinh hoạt.
4. Đầu tư xây dựng công trình điện: Thôn, bản, ấp có hộ gia đình, cá nhân khi
Nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu, điểm tái định cư tập trung nông thôn, và bị
ảnh hưởng bất lợi đến khả năng cung cấp điện sẽ được đầu tư nâng cấp, cải tạo
công trình điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Điều 13. Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm tái định cư xen ghép
1. Các xã tiếp nhận hộ tái định cư đến ở xen ghép vào cộng đồng dân cư sở tại,
được hỗ trợ kinh phí để cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình công cộng, cơ sở hạ
tầng của xã do ảnh hưởng của việc tăng dân cư trên địa bàn. Mức kinh phí hỗ trợ
tối đa là 30.000.000 đồng cho một người tái định cư hợp pháp. Trong đó 70% kinh
phí được hỗ trợ để đầu tư trực tiếp cho những thôn, bản, ấp tiếp nhận hộ tái định cư
xen ghép, kinh phí còn lại 30% dùng để cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình công
cộng, cơ sở hạ tầng của xã tiếp nhận hộ tái định cư.
2. Phần giá trị xây dựng nhà ở do hộ tái định cư tự xây dựng, không phải nộp
bất kỳ khoản phí, thuế nào.
Điều 14. Quản lý và bàn giao khu, điểm tái định cư
Công trình công cộng, cơ sở hạ tầng sau khi hoàn thành xây dựng, nghiệm
thu, đưa vào sử dụng tại khu, điểm tái định cư được bàn giao cho các tổ chức và
địa phương tự quản lý, sử dụng; duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định
hiện hành.
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Điều 15. Nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư đối với đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư, chi phí bảo đảm cho việc tổ
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí khác.
Việc xác định tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải theo phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực
hiện các dự án được quy định như sau:
a) Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào kinh phí
thực hiện dự án đầu tư;
b) Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
đối với các dự án quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định này;
c) Trường hợp chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư thì có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án không thuộc trường
hợp quy định tại Điểm b Khoản này.
Chương III
HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT CHO NGƯỜI DÂN SAU
TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN
Điều 16. Chính sách hỗ trợ
1. Hỗ trợ chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao:
a) Hỗ trợ một lần tiền mua giống và hỗ trợ ba năm tiền mua phân bón để
chuyển từ trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm, bao gồm: Chè, cà phê, ca
cao, hồ tiêu, điều, cao su, cây ăn quả và cây dược liệu, cây nguyên liệu sinh học;
b) Hỗ trợ tiền mua giống và phân bón cho ba vụ sản xuất liên tiếp để chuyển
đổi cơ cấu giống đối với cây ngắn ngày, bao gồm: Cây lương thực, cây dược liệu
và các loại cây khác theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
c) Hỗ trợ hai lần tiền mua giống gia cầm và thủy sản hoặc một lần tiền mua
giống gia súc: Mức hỗ trợ không quá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) cho một
hộ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể;
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d) Đối với hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo hiện hành, ngoài được hưởng các
chính sách quy định tại các Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này, còn được hỗ trợ:
- Hỗ trợ một lần với mức 1.500.000 đồng cho một hộ để cải tạo ao nuôi thủy
sản có diện tích ao từ 100 m2 trở lên;
- Hỗ trợ một lần với mức 2.000.000 đồng cho một hộ để làm chuồng trại
chăn nuôi;
- Hỗ trợ một lần để mua giống cỏ, trồng phát triển chăn nuôi trâu, bò. Mức hỗ
trợ là 4.000.000 đồng cho một ha đất trồng cỏ;
- Hỗ trợ lãi suất vốn vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo hiện hành để
mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề. Mức vay được
hỗ trợ tối đa là 50.000.000 đồng cho một hộ. Thời gian hỗ trợ lãi suất là 03 năm.
Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
đ) Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 02/2010/NĐ-CP
ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.
2. Hỗ trợ bảo vệ rừng, phát triển rừng và sản xuất nông, lâm kết hợp:
a) Các hộ nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên có
trữ lượng giàu, trung bình nhưng không được khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ được hưởng mức khoán bằng 400.000 đồng cho một ha cho một năm;
b) Các hộ được giao đất trồng rừng sản xuất được hỗ trợ một lần từ 5.000.000 đồng
đến 10.000.000 đồng cho một ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần
nhân công trồng rừng. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
3. Người lao động thuộc các hộ sau tái định cư và hộ bị ảnh hưởng khi Nhà
nước thu hồi đất để xây dựng khu, điểm tái định cư có nhu cầu đào tạo chuyển đổi
nghề nghiệp và việc làm, được hỗ trợ:
a) Học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng) được Nhà
nước hỗ trợ một lần bằng 1,5 lần chi phí học nghề theo quy định tại Quyết định
số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
b) Học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được Nhà nước trả học phí một lần
cho một khóa học. Mức học phí được Nhà nước trả bằng mức thu học phí thực tế
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của cơ sở đào tạo, nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở đào tạo
nghề trung cấp, cao đẳng công lập theo quy định của pháp luật.
4. Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư:
a) Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp một lần các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo
tiêu chí nông thôn mới, bao gồm các công trình: Giao thông, thủy lợi, điện sinh
hoạt và sản xuất, nước sinh hoạt đã được đầu tư xây dựng tại khu, điểm tái định cư
bằng nguồn vốn của các dự án thủy lợi, thủy điện;
b) Trường hợp nâng cấp đường nội bộ tại điểm tái định cư: Nhà nước hướng
dẫn kỹ thuật và hỗ trợ một lần vật tư vật liệu, nhân dân góp công thực hiện.
5. Sắp xếp ổn định dân cư cho điểm tái định cư tập trung không có điều kiện
ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho người dân sau tái định cư và bị ảnh
hưởng do thiên tai:
a) Lập Quy hoạch chi tiết điểm tái định cư tập trung để bố trí, sắp xếp lại dân
cư cho các điểm tái định cư không có điều kiện ổn định đời sống, phát triển
sản xuất cho người dân sau tái định cư và bị ảnh hưởng do thiên tai như: Sạt lở, lũ
quét, đá lăn…;
b) Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, nhà ở tại các điểm tái định cư tập
trung phải đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phù hợp với quy hoạch chi
tiết điểm tái định cư tập trung được phê duyệt và phong tục, tập quán của từng
dân tộc;
c) Đối với hộ sau tái định cư thuộc diện điều chỉnh sắp xếp lại dân cư, phải di
chuyển ra ngoài xã, ngoài huyện (hộ di chuyển lần hai) được hỗ trợ như sau:
- Chi phí sửa chữa, bổ sung vật liệu xây dựng lại nhà ở theo mức: Hộ độc thân
là 15.000.000 đồng cho một hộ; hộ từ 02 đến 04 người là 25.000.000 đồng cho một
hộ; hộ có từ 05 người trở lên cứ mỗi người tăng thêm được hỗ trợ 5.000.000 đồng
cho một người;
- Hỗ trợ sản xuất: Hộ sau tái định cư được hỗ trợ tiền mua giống, phân bón,
thuốc phòng trừ dịch bệnh để trồng cây hàng năm, cây lâu năm và chăn nuôi. Mức
hỗ trợ như sau: Hộ có 01 người được hỗ trợ 3.500.000 đồng; hộ có nhiều người thì
từ người thứ 02 trở lên, mỗi người tăng thêm được hỗ trợ 1.500.000 đồng;
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- Hỗ trợ lương thực có giá trị bằng tiền tương đương mức 20 kg gạo cho một
người trong một tháng, thời gian hỗ trợ là 12 tháng. Giá gạo tính theo giá gạo tẻ
trung bình tại địa phương tại thời điểm hỗ trợ.
Điều 17. Nguồn vốn thực hiện hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho
người dân sau tái định cư
1. Vốn ngân sách nhà nước.
2. Vốn lồng ghép của các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà
nước trên địa bàn.
3.5 Vốn hỗ trợ từ các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn
Điều 18. Lập và thực hiện Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho
người dân sau tái định cư 6
Việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Dự án đầu tư ổn định đời sống và
sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện thực hiện theo
đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật hiện
hành khác có liên quan.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương
1.7 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
5

Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định số
06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc ban
hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 20/3/2019.
6
Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Quyết định số
06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc ban
hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 20/3/2019.
7
Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Quyết định số
06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc ban
hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 20/3/2019.
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a) Tổng hợp kế hoạch trung hạn và hàng năm do Ủy ban nhân dân các tỉnh lập
gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của Luật Đầu tư công,
Luật Ngân sách Nhà nước;
b) Chủ trì tổ chức, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương thường xuyên
tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện các Dự án theo Quyết
định này; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này theo định kỳ
hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng
mắc trong quá trình thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn căn cứ vào nhu cầu vốn của các Dự án đã được phê duyệt để tổng hợp nhu
cầu vốn ngân sách trung ương cho việc thực hiện;
b) Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối vốn đầu tư của ngân sách
trung ương, tình hình triển khai và nhu cầu vốn hàng năm của các Dự án theo đề
xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,
phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan
liên quan dự kiến nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho chính sách này, trên cơ sở
đó tổng hợp chung trong tổng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, báo cáo Chính
phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
3. Bộ Tài chính:
a) Thực hiện cân đối tài chính hàng năm để bố trí vốn từ ngân sách nhà nước
cho việc thực hiện chính sách này;
b) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, quản lý và cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vốn dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất
cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
4.8 Bộ Công Thương: Kiểm tra việc xây dựng phát triển công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp gắn với sản xuất và chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp ở vùng dự án
thủy lợi, thủy điện theo các quy định pháp luật hiện hành.
8

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Quyết định số
06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc ban
hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 20/3/2019.
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5. Bộ Xây dựng: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng các
điểm tái định cư nông thôn, tái định cư đô thị, quy hoạch xây dựng nhà ở, xây
dựng nông thôn mới; về tiêu chuẩn, định mức, dự toán xây dựng các công trình
trong khu, điểm tái định cư.
6. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc lập hồ sơ
địa chính, thu hồi đất, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ tái định cư phù hợp với đặc
điểm, điều kiện ở vùng dự án thủy lợi, thủy điện.
7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành
liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc
làm và đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất nông nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp.
8. Các Bộ, ngành khác: Theo chức năng nhiệm vụ của từng Bộ, ngành có trách
nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các
tỉnh xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 20. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
Chủ đầu tư các công trình thủy lợi, thủy điện: Phối hợp chặt chẽ với Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã có công trình để tổ chức thực hiện có hiệu quả dự
án; bảo đảm kinh phí và kịp thời cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của
các dự án tại các địa phương.
Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1.9 (được bãi bỏ)
2. Đăng ký vốn dự án, kế hoạch sử dụng vốn ngân sách trung ương hàng năm
với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cân đối, tổng hợp, gửi Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
3. Phối hợp các Bộ, ngành thu xếp vốn hàng năm và triển khai thực hiện đầu tư
dự án theo các quy định hiện hành, đảm bảo đúng tiến độ. Thường xuyên kiểm tra,
giám sát việc quản lý thực hiện dự án tại địa phương và thực hiện chế độ báo cáo
9

Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg
ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc ban hành chính
sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 20/3/2019.
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theo quy định; hàng quý báo cáo công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ ngân
sách trung ương theo quy định, gửi về các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Chỉ đạo và thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án hiện có trên địa bàn
để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các khu, điểm tái định cư và phối hợp chặt
chẽ với chủ đầu tư các dự án thủy lợi, thủy điện trong việc tổ chức thực hiện công
tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người
dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
5. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chính sách tại
Quyết định này nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
thủy lợi, thủy điện.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH10
Điều 22. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015.
2. Bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
các dự án thủy lợi, thủy điện.
Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất: Các dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và những
10

Điều 2, Điều 3 của Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014
của Thủ tướng Chính phủ về việc việc ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự
án thủy lợi, thủy điện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2019 quy định như sau:
“Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.
Bãi bỏ khoản 1 Điều 21 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi,
thủy điện.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.”
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dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước thời
điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo Quyết định này.
2. Đối với quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau
tái định cư: Các dự án thủy lợi, thủy điện quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1
Điều 1 Quyết định này đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ
sau năm 2006.
Điều 24. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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