
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

GIÁ ĐẤT CỤ THỂ 

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

Số:          /STC-HĐTĐGĐCT
V/v chuyển trả hồ sơ thẩm định phương
án giá đất cụ thể để tính bồi thường thực
hiện dự án: Đường bên cạnh trường tiểu
học Nguyễn Huệ (đoạn 1 QL 51 - Đường

đôi 26,5ha; đoạn 2 trường THCS Phan
Bội Châu - Đường khu hạ tầng mở rộng
26,5ha), phường Mỹ Xuân, thị xã Phú

Mỹ.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể) nhận được
Văn  bản  số  7278/STNMT-CCQLĐĐ  và  Tờ  trình  số  7277/TTr-STNMT  ngày
05/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị thẩm định phương
án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án
Đường bên cạnh trường tiểu học Nguyễn Huệ (đoạn 1 QL 51 - Đường đôi 26,5ha;
đoạn 2  trường THCS Phan Bội  Châu -  Đường khu hạ tầng mở rộng 26,5ha),
phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. 

Ngày 13/12/2019, Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể (sau đây
gọi là Hội đồng) đã tổ chức họp thẩm định phương án giá đất cụ thể của dự án nêu
trên. Tại cuộc họp này, UBND thị xã Phú Mỹ xin rút hồ sơ phương án giá đất
cụ thể của dự án này để UBND thị xã Phú Mỹ rà soát, hoàn chỉnh lại theo quy
định.

Trên cơ sở ý kiến của UBND thị xã Phú Mỹ tại cuộc họp Hội đồng ngày
13/12/2019, qua trao đổi 5/5 thành viên Hội đồng thống nhất ý kiến chuyển trả hồ
sơ phương án giá đất cụ thể của dự án nêu trên cho Sở Tài nguyên và Môi trường
để phối hợp với UBND thị xã Phú Mỹ, đơn vị tư vấn kiểm tra, rà soát, hoàn thiện
lại hồ sơ phương án giá đất của dự án theo quy định.

Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xin báo./.

(Đính kèm theo Biên bản họp Hội đồng lập ngày 13/12/2019)

Nơi nhận:                                                            KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
- Như trên;                                                                 THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG
- Cục Thuế tỉnh;                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở Tư pháp;
- UBND thị xã Phú Mỹ;
- Website Sở Tài chính;
- Lưu: VT, QLGCS (Thắng).
D/TDPABT/HTT/2019/(BT)ĐgbencanhtruongNguyenHue

                                                                                                                                               Lê Thế Thời
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