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CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2018
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6202/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án
đầu tư Cải tạo hệ thống thoát nước Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí
và Ung Văn Khiêm, Phường 26, quận Bình Thạnh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ vê sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định vê giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định vê thu tiên sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm
2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường vê hướng dẫn việc thẩm
định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án
giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điêu
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Căn cứ Quyết định
số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
vê đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
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Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm
2019; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết
định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành
phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng
01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bình
Thạnh;
Xét Công văn số 2252/UBND-BTGPMB ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân quận Bình Thạnh về hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ thời
điểm T2 Dự án đầu tư Cải tạo hệ thống thoát nước Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn
Xí - Ung Văn Khiêm, Phường 26, quận Bình Thạnh;
Theo ý kiến thẩm định của Hội đồng Thẩm định Giá đất thành phố tại Thông
báo số 291/TB-HĐTĐGĐ-BVG ngày 25 tháng 9 năm 2017; đề xuất của Sở Tài
nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10502/TTr-TNMT-KTĐ ngày 10 tháng 10 năm
2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án
đầu tư Cải tạo hệ thống thoát nước Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí và Ung
Văn Khiêm, Phường 26, quận Bình Thạnh như sau:
1. Đối với đất ở
STT

Vị trí - Tên đường

Hệ số điều chỉnh
giá đất (K)

1

Vị trí 1, mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ
Đài Liệt Sỹ - cầu Kinh).

3,4906

74

CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2018
Vị trí 2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ Đài Liệt Sỹ

2

3,4403

- cầu Kinh).
Vị trí 1, mặt tiền đường Quốc lộ 13 (đoạn từ Đài Liệt

3,2282

Sỹ - cầu Bình Triệu).
Vị trí 1, mặt tiền đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn từ cầu

3,4286

Bình Triệu - Nguyễn Xí).
2. Đối với đất nông nghiệp
STT

Hệ số điều chỉnh

Loại đất - Vị trí

giá đất (K)
01

Đất trồng cây hàng năm, vị trí 1 (khu vực 1), tiếp giáp
lề đường, tính từ mép lề đường trong phạm vi 200m.

42,6947

3. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất
có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.
4. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa
thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế
thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám
đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và các tổ chức, cá
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến

