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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 4681 /UBND-CNXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 8 năm 2019

V/v áp dụng giá đất trong
Bảng giá đất đối với Khu dân
cư Đồng Miễu, xã Tịnh Hà,
huyện Sơn Tịnh

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của Hội
đồng nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 – 2019); đ UBND tỉnh c cơ s
thống nhất cho ph p áp dụng vị trí, giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh
ban hành đối với Khu dân cư Đồng Mi u tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, đáp
ứng kịp thời công tác xác định nghĩa vụ tài chính c liên quan (Khu dân cư
này mới được đầu tư, chưa được quy định trong bảng giá đất), UBND tỉnh
kính trình Thường trực HĐND tỉnh c ý kiến thống nhất cho ph p áp dụng vị
trí, giá đất đối với Khu dân cư Đồng Mi u tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, cụ
th như sau:
1. Đất mặt tiền đường Quốc lộ 24B và đường N12 (đường trục chính
Nam – Bắc) Khu dân cư Đồng Mi u thuộc vị trí 1, khu vực 2, với mức giá
350.000 đồng/m2 (tương đương giá đất mặt tiền đường Quốc lộ 24B và đường
N6 Khu dân cư OM6 đã được UBND tỉnh thống nhất cho phép áp dụng tại
Công văn số 4965/UBND-CNXD ngày 20/8/2018).
2. Đất mặt tiền đường các tuyến đường nội bộ còn lại Khu dân cư Đồng
Mi u thuộc vị trí 2, khu vực 2, với mức giá 250.000 đồng/m2 (tương đương
giá đất các tuyến đường nội bộ Khu dân cư OM6 đã được UBND tỉnh thống
nhất cho phép áp dụng tại Công văn số 4965/UBND-CNXD ngày 20/8/2018).
Kính trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- S Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- VPUB: CVP, PCVP (NL), NNTN,
CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung370)
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