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Đồng Tháp, ngày 26 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT
CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT
Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6
năm 2016 của Liên Bộ Tài chính và 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 Quyết định số 28/QĐ-UBND-TL ngày 18/3/2015 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Đồng Tháp và
Quyết định số 108/QĐ-UBND-TL ngày 29/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về
việc bổ sung thành viên Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Biên bản cuộc họp thẩm định phương án giá đất cụ thể để áp giá
bồi thường công trình xây dựng cầu Bình An xã Tân Khánh Trung; hạng mục:
Bồi thường, xây dựng theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công
văn số 484/TTr-STNMT ngày 03 tháng 8 năm 2020.
Hội đồng thẩm định giá đất thông báo kết quả thẩm định như sau:
- Tên phương án giá đất: Giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư công trình xây dựng cầu Bình An xã Tân Khánh Trung; hạng
mục: Bồi thường, xây dựng.
- Vị trí đất: xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.
- Giá đất ở nông thôn thuộc chợ Mương Điều xã Tân Khánh Trung, lộ loại
2, vị trí 1: 5.952.000đ/m2.
- Giá đất trồng cây lâu năm Khu vực 1, vị trí 1: 238.000đ/m2.
Hội đồng thẩm định giá đất thông báo kết quả thẩm định đến Sở Tài
nguyên và Môi trường biết để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.
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