
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      

Số:          /VPUB-TCDNC 
V/v kiểm tra và tham mưu UBND 

tỉnh xử lý đối với việc phê duyệt 

hệ số điều chỉnh giá đất để xác 

định giá đất cụ thể tính tiền bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện khu dân cư phía Bắc 

đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Văn Hải, thành phố PR-TC. 

Ninh Thuận, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

 
                                         Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

 

 

          Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Tờ trình số 3307/TTr-

STNMT ngày 10/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị 

phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư phía Bắc đường 

Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 

  

Qua kiểm tra hồ sơ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy: 1 - Tờ 

trình số 847/TTr-TTPTQĐ ngày 11/8/2020 và Công văn số 947/TTPTQĐ-

BTGPMB ngày 31/8/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đề xuất hệ 

số điều chỉnh giá đất 1,68 đối với đất trồng cây lâu năm; 2 - Văn bản số 

2508.01/CV-GNT ngày 25/8/2020 của Công ty TNHH tư vấn GNT Việt Nam 

đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất 1,68 đối với đất trồng cây lâu năm; 3 - Công 

văn số 3238/STNMT-ĐĐ ngày 04/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

gửi Sở Tài chính thể hiện hệ số điều chỉnh giá đất 1,68 đối với đất trồng cây 

lâu năm; 4 - Công văn số 2643/HĐTĐ ngày 10/9/2020 của Hội đồng thẩm 

định giá đất tỉnh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thể hiện hệ số điều chỉnh 

giá đất 1,685 đối với đất trồng cây lâu năm; 5 - Tuy nhiên, tại Tờ trình số 

3307/TTr-STNMT ngày 10/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

với hệ số điều chỉnh giá đất 1,687 đối với đất trồng cây lâu năm (các số liệu 

không thống nhất). 

  

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định triển khai thực 

hiện đảm bảo theo đúng quy định, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở 

Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Tài chính kiểm tra lại hệ số điều 

chỉnh giá đất với đất trồng cây lâu năm tại tờ trình nêu trên và tham mưu Ủy 



ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định, trong tháng 

9/2020./. 

 

 

 
Nơi nhận:                                                                      
- Chủ tịch và PCT Phạm Văn Hậu;    

- Sờ Tài chính; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;                                  

- VPUB: CVP, KTTH; 

- Lưu: VT. TCDNC. VHH+VMT 

 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 
 

 

 

 
                        Lê Huyền 
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