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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt đơn giá tài sản, vật kiến trúc và các loại cây trồng trên đất làm căn 

cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án: Quản lý nguồn nước và 

Ngập lụt Vĩnh Phúc trên địa bàn huyện Bình Xuyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 

11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13; 

Căn cứ Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 và Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Giá; 

 Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

Căn cứ Văn bản số 490/TTg-QHQT ngày 24/3/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư, Khung chính sách dân tộc 

thiểu số của dự án vay vốn WB 

Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 và Thông tư số 

233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị 

định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND 

tỉnh quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 602/TTr-STC ngày      

10/11/2021,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 



 

Điều 1. Phê duyệt đơn giá tài sản, vật kiến trúc và các loại cây trồng trên 

đất làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Dự án: Quản lý nguồn 

nước và Ngập lụt Vĩnh Phúc trên địa bàn huyện Bình Xuyên (Có phụ lục kèm 

theo) 

Đơn giá trên làm căn cứ để UBND huyện Bình Xuyên lập phương án bồi 

thường đối với những tài sản không thể thực hiện di chuyển được hoặc di 

chuyển làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của người dân. Khi đền bù 

các tài sản này, UBND huyện Bình Xuyên phải thực hiện thu hồi và tổ chức 

thanh lý các tài sản sau bồi thường.  

Đối với các tài sản di chuyển được, UBND huyện Bình Xuyên chỉ hỗ trợ 

công di chuyển theo quy định .  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Giám đốc KBNN tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý vốn vay nước ngoài, Chủ 

tịch UBND huyện Bình Xuyên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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