
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND          Hồng Lĩnh, ngày         tháng 8 năm 2022 
 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  

dự án Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng (đoạn từ cầu Đôi đến Hồ Điều 

Hòa, phường Bắc Hồng và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê),  

phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh 

 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
  

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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, 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 Kế hoạch số 195/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND 

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

Căn cứ Hướng dẫn số 1099/HDLN:TNMT-TC ngày 22/4/2019 của Sở Tài 

nguyên - Môi trường và Sở Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xây dựng, 

thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể; 

 Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số                  

222/TTr-TNMT ngày 09/8/2022, đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể 

thị xã tại Công văn số 09/CV-HĐTĐ ngày 09/8/2022. 

QYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

dự án Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng (đoạn từ cầu Đôi đến Hồ Điều Hòa, 
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phường Bắc Hồng và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê), phường Bắc 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, cụ thể: 

- Giá đất trồng cây lâu năm (CLN): 61.400 đồng/m
2
; 

- Giá đất các thửa đất số 144, tờ bản đồ số 38 và thửa 13, tòa bản đồ số 

49, phường Bắc Hồng, giá 17.031.000 đồng/m
2
. 

Điều 2. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Kè chống sạt lở 

hai bờ khe Bình Lạng (đoạn từ cầu Đôi đến Hồ Điều Hòa, phường Bắc Hồng và 

đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê), phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng kịp thời, đúng quy định. 

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

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Trường các phòng: Tài nguyên 

và Môi trường, Kế hoạch - Tài chính; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư dự án Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng (đoạn từ cầu Đôi đến Hồ 

Điều Hòa, phường Bắc Hồng và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê), 

phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 
- UBND phường Bắc Hồng; 
- BBT Cổng TTĐT Thị xã (đăng tải); 
- Lưu: VT, TNMT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Huy Hùng 
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