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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày $4 tháng 10 năm 2018

QƯYÉT ĐỊNH
V/v Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 
Dự án: đâu tư xây dựng công trình cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang 

Ảw 'iirniT m huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên
• ------ : tỉnh Hà Nam, địa bàn xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên

'ẲN Ngày.Ậi~/-A RO»  CHÙ TJCH UỶ BAN NHAN DÂN TỈNH HÀ NAM
CtHíyểncho................

~  ......" Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày
19 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư 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 cự thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của ƯBND 
tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét Tờ trình số 2392/TTr-STC ngày 30/10/2018 của Sở Tài chính về việc đề 
nghị phê duyệt phương án giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường giải phóng mặt 
bằng Dự án: đầu tư xây dựng công trình cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang 
nối hai huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, 
địa bàn xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường giải phóng mặt 
bằng Dự án: đầu tư xây dựng công trình cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang 
nối hai huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, 
địa bàn xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, như sau:

- Phạm vi áp dụng: Giá đất này để áp dụng bồi thường giải phóng mặt 
bằng dự án đàu tư xây dựng công trình câu Phú Tiên vượt sông Nông Giang nôi 
hai huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Giá đất:
+ Khu vực, vị trí: Quốc lộ 38 cũ khu Vực Vòng từ giáp thị trấn Đồng Văn 

đến đường huyện ĐH05, Vị trí 1.
Giá: 5.200.000 đồng/m2 (Hệ số 1,3)



+ Khu vực, vị trí: Quốc lộ 38 cũ khu Vực Vòng từ giáp thị trấn Đồng Văn 
đến đường huyện ĐH05, Vị trí 2.

Giá: 3.640.000 đòng/m2 (Hệ số 1,3)

Điều 2. Ưỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên chỉ đạo lập, phê duyệt phương án 
bồi thường, GPMB theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, 
ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:
-  Chủ tịch ƯBND tình (để b/cáo);

KT. CHỦ TỊCH

- PCT UBND tỉnh (Trương Quốc Huy);
- Như điều 3;
- VPUB; LĐVP, TN (L);
- Lưu VT, KT.
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