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Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

722 /QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 31 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện
dự án: Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ
trưởng 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
1054/TTr-STNMT ngày 27 tháng 5 năm 2019; Thông báo số 764/TB-HĐTĐGĐCT
ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất khi Nhà nước thu hồi đất để
thực hiện dự án: Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, như sau:
Đất bằng trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm (vị trí 1 thuộc
khu vực II): Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,8 (k=1,8).
Giá đất cụ thể để tính bồi thường là giá đất theo quy định của UBND tỉnh
tại thời điểm Nhà nước ban hành quyết định thu hồi đất nhân với hệ số điều
chỉnh giá đất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc
Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm và các tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh (bản điện tử);
- Sở Xây dựng;
- Cục thuế tỉnh;
- Phòng TNMT huyện Bảo Lâm;
- Các PCVP UBND tỉnh (bản điện tử);
- Lưu: VT, NĐ (TT.09 bản giấy + bản số).
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