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QUYET DNH
Tng h s d u chinh giá dat dê lam co sO' xác dnh giá khOi diem dâu giá quyên
I mt so thfra dat thuc khu quy hoCh Khu trung tam hành chInh
VP HDND & UBNN
thj sinh thai phIa Dông thj trân Chtr S, huyn Chir SC (Ian 3).
U
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Can cir ut To chirc chInh quyên da phuong närn 2015;
Can c* Luât Dat dai näm 2013;
Can Cu Nghj djnh so 44/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phi quy
djnh ye giá dat;
Can cü Ngh djnh so 45/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 ecia ChInh phü quy
djnh ye thu tiCn sü' diing dat;
Can cirNghj djnh sO 46/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 ciia Chinh phii quy
ctinh ye thu tiên thuê dat, thuê mt nuc;
Can cr Nghj djnh so 01/2017/ND-CP ngây 06/01/2017 cña ChInh phci süa
dôi, bô sung mt so nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lust Dat dai näm 2013;
Can cir Nghj djnh sO 135/2016/ND-CP ngày 09/9/2016, Nghj djnh sO
123/2017/ND-CP ngày 14/11/20 17 cüa ChInh phü sra dôi, bô sung mOt so diêu
cüa các nghj dinh quy dnh ye thu tiên sü' diing dat, thu tiên thuC dat, thuC mt
nLróc;
Can cir Thông tu' s 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, Thông tu so
77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 cüa B trixó'ng B Tài chinh huàng dan th1xc
hin Nghj djnh sO 45/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 ci1a ChInh phü quy djnh ye
thu tiên si:r dung dat và Nghi djnh sO 46/20141ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh
phi quy dinh ye thu tiên thuê dat, thuê mt nuc;
Can th Thông ti! sO 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa B truâng
B Tài nguyen và Môi trung quy djnh chi tiêt phuongpháp djnh giá dat; xây
dixng, diêu chinh bang giá diât; djnh giá dt cii the và ti.r van xác djnh giá. dat;
Can ci'r Thông tu so 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016, Thông tu so
333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 cüa Bô tru'&ng B Tài chInh scra dOi, bô sung
mt so diêu Thông tu sO 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 và Thông tu so
77/2014/TT-BTC ngày 16/6/20 14 cüa B tru&ng Bô Tâi chInh;
Theo dê nghj cüa S Tài chInh tti cong van so 2065/STC-QLGCS ngày
26/8/2019,
QUYET D!NH:
Diu 1. Tang h sO diêu chinh giá dt dé lam ca s xác dnh giá kh&i diem
dâu giá quyCn sir dicing dat ti rnt so thira dat thuc khu quy hoch Khu trung tam
hành chinh va Khu do thj sinh thai phIa Dông thj trân Chu Se, huyn Chu' Se (lan
3) nhu sau:

Giá dt, h s diu chinh giá dat
theo quy dlnh cüa UBND tinh
Loai dat, vj trI, 1oi duO'ng
STT

Quyt djnh s
30/2014/QDUBND ngày
30/12/2014

Quyt djnh s
08/2019/QD.UBND ngãy
28/02/2019

He s diêu
chinh giá
dat dê xác
dlnh giá
khô'i diem

Dt d do till — t1,u3c loqi dEthng 4B, vj it! 2 "Tft met 16n hon 100 den cuO'i
hem hoc hem phy cza hem logi 1,)

2.

381ô,gôrncáclô:
-Tr1ôsô l08dênlôsô 115
-Tü1ô s 118d n 1O s 124
-Tülôsô 126dn1ô 134
- Tr lô so 137 den 18 so 150

550.000

1,20

6,12

61ô,gmcác1Os 107,116,
117, 125, 136và 151

550.000

1,20

7,04

Diu 2. liJy ban nhân dan huyn Chu Se can cr h so diu chinh giá d& tai
Quyêt djnh nay, triên thai các bu'c tiêp theo dê thirc hin vic dâu giá quyên sir
diing dat dung theo quy djnh cüa pháp 1ut.
I)iu 3. Chánli Van piiOiig UBND tiiih; Giám dc các SO: Tài chmnh, Tài
nguyen và MOi trung, Xây dirng, Tii pháp; Ciic trt.thng Ciic Thuê tinh; Chü tjch
UBND huyn Chu Se; thütrn&ng các s, ngành, dan vj, cá nhân có lien quan chju
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.
Quyêt djnh nay có hiu 1c thi hành kê tr ngày k.I.'1rz-'
Noi nIzmn:
- Nhu Diu 3;
- D/c ChL tich UBND tinh;
- Các die PCT UBND tnh;
- Các PCV1 UBND tinh;
- Luu VT, CNXD, NL, KTTH.
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