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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 

bằng thực hiện dự án: Di dời, tái định cư các hộ dân tổ dân phố Nhân Thắng và 

Thắng Lợi, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (Đợt 1 - TDP Nhân Thắng) 

 UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về khung giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh 

bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Kỳ Anh; 

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể năm 2020; 

Căn cứ Chứng thư định giá số 21/CT-ĐGĐ ngày 29/10/2020 của Trung tâm 

Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1638/TTr-

TNMT ngày 30/10/2020; kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất tại 

Văn bản số 26/HĐTĐ-KQ ngày 30/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 

bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Di dời, tái định cư các hộ dân tổ dân 

phố Nhân Thắng và Thắng Lợi, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (Đợt 1 - TDP 

Nhân Thắng) như sau: 

- Đất ở các thửa đất số 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 

1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 



1831, 1832, 1833, tờ bản đồ số 15 và thửa đất số 330, tờ bản đồ số 17, tổ dân phố 

Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, mức giá: 750.000 đồng/m
2
. 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này: 

1. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã Kỳ Anh có trách nhiệm 

triển khai kịp thời, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, GPMB theo đúng quy 

định, đảm bảo tiến độ dự án. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

phòng Tài chính - Kế hoạch và cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã Kỳ Anh đảm bảo đúng quy 

định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài nguyên 

và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương và Thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND thị xã; 

- Hội đồng Thẩm định giá đất thị xã; 

- Tổ Tư vấn giá đất cụ thể thị xã; 

- Lưu: VT, TNMT. 

Gửi VB giấy và điện tử./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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