UBND TfNH DONG THAP
S TA! CHINH
So:

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Lp — Tr do — Hnh phñc

/STC-QLG&CS

Ekng Thóp, ng4y A tháng 5 nàrn 2022

V/v m?i h9p
KInh gui:

Can cir Nghj djnh s 47/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 cja Chinh
phñ quy djnh ye bôi thrô'ng, ho trV, tái djnh cu khi Nhà rnrâc thu hôi dat;
Can cü Thông tu lien tjch so 87/201 6/TT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6
närn 2016 cüa Lien B Tài chinh va Tài nguyen và Môi tnthng hung dn vic
thãm djnh dir thào bang giá dat cüa Hi dông thâm djnh bang giá dat, thâm djnh
phusong an giá dat cüa Hi dông thâm djnh giá dat;
Can cü Quyt djnh s 145!QD-UBND-TL ngày 12 tháng 8 näm 2021 cüa
U ban nhân dan tinh ye vic kin toàn Hi dông Thâm djnh giá dat tinh Dông
Tháp;
D có Ca só thông báo kt qua thm djnh gi:ri Sâ Tài nguyen và Môi trithng
hoàn thin phuang an giá dat trInh Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh theo quy
djnh dôi vOi các phiiong an giá dat ci the lam co so 1p phurnng an bôi thuOng,
ho trn dôi vOi các dr an trén dja bàn T'nh, tInh thu tiên sir ding dat khi giao dat
có thu tiên sO ding dat, chuyên muic dich sO dung dat; cho thuê dat dôi vOi cac
to chiirc, cá nhân trên dja bàn Tinh. SO Tài chInh kInh mOi các dông chj là thành
viên Hi dông thâm djnh giá dat Tinh và dai din Uy ban nhân dan các huyn,
thành phô den dur hQp vOi thOi gian và dja diem nhu sau:
- Dja dim: Phông h9p SO Tài chInh.
- ThOi gian: lñcAL giO 00 phüt, ngày 20 tháng 5 närn 2022.
(Kern theo ljch lam vic cii th)
* Ghi chü: d nghj dai din Uy ban nhãn dan các huyn, thành ph chun
bj hO so có lien quan (co file ye so do vj trI thurc hin dir an và vj trI khâo sat giá
dat) dê thuyêt minh cho Hi dông.
R.t mong các dng chI sp xp cong vic dir h9p day dü dê cuc h9p dt
két qua tot.!.
No'i
-Nh it trén;
-Litu: VP; QLG&CS.

GIAM DOC
PHO GIAM D&

Nguyn Van C

H LAM VIC HO! BONG xAc BfNH GIA DAT TINH
NGAY 20/5/2022
eo Thci mài sñ 59 /STC-QLG&CS ngày 19/5/2022 cza So' Tài chInh)

1.! Tir 14 giv 00 phát — 14 giô 30 phüt: ho so' phát sinh trên
dla bàn
thành phô Cao Lãnh (Uy ban nhân dan thành ph Cao Lãnh và don vj ttr
van cñng tham dy.
- Báo cáo kt qua thm djnh phumg an giá dt cii th lam co s 1p
phrang an bôi thu?ng, ho trçi và tái djnh cu dir an di.thng Nguyen Van Tre (don
dung Nguyn Thai H9c — dtrmg Thiên H Dwng);
- Báo cáo k& qua thm djnh phiiong an giá dt cii th lam ca s 1p
phu'ng an boi thu&ng, ho trçY và tái djnh cu cong trinh M rng ththng Quáng
Khánh (tü câu Quáng Khánh — NghTa dja nhân dan);
- Báo cáo kt qua thm djnh phrnmg an giá dt cii th lam ca s 1p
phixang an bôi thung, ho trçl và tái djnh cu cong trinh Trumg Tiêu h9c Tnrng
Vtro'ng;
- Báo cáo kt qua thm djnh phuang an giá d.t cii th lam ca sà !p
phucrng an bôi thtthng, hO trçi và tái djnh cr cOng trInh Khu dan cu Tan Thun
Tây;
- Báo cáo kt qua xác djnh giá dt cii th d tinh tin thuê dt di vi
Trung tam Kiêm djnh và Kiêm nghim DOng Tháp;
- Báo cáo kt
xác djnh giá dt cii th d tInh tin thuê dt di vi Ban
Quán 1 cong trInh cOng cong thành phO Cao Lânh.
qua

2.! Tu' 14 giô' 30 phüt — 15 giô' 00 phüt: ho so' phát sinh trên dja bàn
A
huyen Hong Ngr (Uy ban nhan dan huyçn Hong Ngir va don v! tu' van cung
tham dir).
A

'
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- Báo cáo giá dt c11 th lam c sâ xác djnh giá kh&i dim du giá cho thuê
quyên sir diing dat dôi vOi thiira dat
557 thuc t ban do sO 12 dat t9a lac xã
Phü Thuân B dê thirc hiên dr an Nhà may san xuât câu kin be tong düc san 689
cOng ngh Châu Au.
so

3.! Tir 15 gib' 00 phüt — 15 gio' 30 phüt: h so' phát sinh trên dla bàn
huyn Tam Nông (Uy ban nhân dan huyn Tam Nông và don v tur van
ciing tham dir).

- Báo cáo giá dt ci th lam co' sâ xác djnh giá khâi dim du giá cho thuê
quyên sir diing dat dê thirc hin Dr an xây diing nhà may san xuât Nông nghiêp
Hü'u cci - Htru cci khép kin tai xã Tan Cong SInh, huyn Tam Nông.
4.! Tir 15 giô' 00 phüt — 15 giô' 30 phüt:

- Báo cáo kt
th6 djnh phucing an giá dt cit th
co s 1p
phuo'ng an bôi thung, ho trV và tái djnh cu dir an Duô'ng DT.845, dlo?n Trurng
Xuân - Tan Pht.rc, xä Thn Phuóc, huyn Tan Hông.
*
Ghi chñ: theo kién ch do cüa Chü tjch Hi &ng Thãm djnh giá
A 9
9
A A 9
dat tinli (Ong Tran Tn Quang — Pho Chu
t!ch Uy ban nhan
dan tinh) deA
A
A
9•
ngh Lanh do Uy ban nhan dan huyçn, thanh pho phai tham gia dir h9p
ciIng Hi dông Thâm djnh giá dt Tnh.
qua
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