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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG BÌNH 

Số: 01/2014/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày  23 tháng 01 năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên ñất ñể bồi 
thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Quảng Bình 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Đất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 

quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và 

tái ñịnh cư; 

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và trình 

tự, thủ tục thu hồi ñất, giao ñất, cho thuê ñất; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1568/TTr-SXD ngày 18 

tháng 12 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Bảng giá các loại nhà, công 

trình xây dựng trên ñất ñể bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa 

bàn tỉnh Quảng Bình.  

Điều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban 

hành và thay thế Quyết ñịnh số 04/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2013 

của UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên ñất ñể 
bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Quảng Bình.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài 

chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

Nơi nhận:  

- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Xây dựng; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư 

pháp; 

- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban,ngành ñoàn thể cấp 

tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Sở Tư pháp; 

- Báo Quảng Bình; 

- Đài PT-TH Quảng Bình; 

- Công báo tỉnh; 

- Website tỉnh; 

- Lưu: VT, CV XDCB. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Quang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


