
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH HẬU GIANG 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

         Hậu Giang, ngày      tháng 7 năm 2022    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường 

Khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Cơ sở làm việc  

Công an thị xã Long Mỹ thuộc Công an tỉnh Hậu Giang 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về khung giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính 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; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 

tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 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 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm 

(2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;  

Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của 

UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về 

Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất 

định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh 

Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-BCA-H01 ngày 19 tháng 3 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cơ sở làm 

việc Công an thị xã Long Mỹ thuộc Công an tỉnh Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

292/TTr-STNMT ngày 08 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ 

thuộc Công an tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau: 



 
3 

STT 
Tên đường, giới 

hạn, khu vực 

Loại 

đất 

Vị 

trí 

Giá đất 

trong bảng 

giá đất 

(đồng/m²) 

Giá đất 

cụ thể 

(đồng/m²) 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

1 

Quốc lộ 61B (Đoạn 

tránh trung tâm thị 

xã Long Mỹ) 

ODT 

1 1.700.000 6.078.000 3,5753 

2 1.020.000 3.646.800 3,5753 

3 680.000 2.431.200 3,5753 

CLN 

1 250.000 2.618.000 10,4720 

2 153.000 1.570.800 10,4720 

3 102.000 1.047.200 10,4720 

CHN;

NTS 

1 204.000 2.497.000 12,2402 

2 122.400 1.498.200 12,2402 

3 81.600 998.800 12,2402 

2 
Đường bê tông rộng 

2,5m 

ODT 
1 680.000 2.957.000 4,3485 

2 408.000 1.774.200 4,3485 

CLN 
1 102.000 523.000 5,1274 

2 85.000 313.800 3,6918 

CHN;

NTS 

1 81.600 498.000 6,1029 

2 75.000 298.800 3,9840 

3 
Trong phạm vi thực 

hiện dự án 

ODT 
Vị trí 

khác 

còn 

lại 

250.000 1.215.600 4,8624 

CLN 85.000 257.000 3,0235 

CHN;

NTS 
75.000 235.000 3,1333 

Cách xác định vị trí của thửa đất thực hiện theo quy định tại Quyết định 

số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang 

ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang 

về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ thuộc 

Công an tỉnh Hậu Giang. 

Điều 3. Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng   

Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Chủ tịch UBND thị xã 

Long Mỹ, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NC.HQ 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh 
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