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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /2018/Qð-UBND

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về ðơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc
gắn liền với ñất khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;
Căn cứ Luật ðất ñai năm 2013;
Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về
quản lý dự án ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh 32/2015/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về
quản lý chi phí ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước
thu hồi ñất;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình;
Theo ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3031/TTr-SXD ngày 12 tháng 12
năm 2017 và Báo cáo thẩm ñịnh văn bản của Sở Tư pháp số 383/BC-STP ngày 11 tháng
12 năm 2017.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về ðơn giá bồi thường nhà,
công trình kiến trúc gắn liền với ñất khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thái
Nguyên.

