
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:            /QĐ-UBND

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

           Hải Dương, ngày       tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất nông nghiệp cụ thể
 làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB, khi Nhà nước thu hồi đất

 thực hiện Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH01 
(đoạn từ Km2+312-Km5+657), huyện Ninh Giang- giai đoạn 2.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định về giá đất; 
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 
đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây 
dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương: Số 55/2019/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 “V/v Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 
2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; số 29/2021/QĐ-UBND ngày 
17/12/2021 “sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định bảng giá đất giai 
đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 
55/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương”;

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương “Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương năm 2022”;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
442/TTr-STNMT ngày 08 tháng 7 năm 2022 và ý kiến tham gia của các thành 
viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất nông nghiệp cụ thể làm 
cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB, khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Công 
trình: Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH01 (đoạn từ Km2+312-Km5+657), 
huyện Ninh Giang- giai đoạn 2, cụ thể như sau:

1. Diện tích, vị trí đất thu hồi cần xác định giá: 
Tổng diện tích dự kiến thu hồi để giải phóng mặt bằng là 75.269,0m2, 

trong đó diện tích đất nông nghiệp cần xác định đơn giá bồi thường: 7.207,6m2 
gồm: đất trồng lúa 6.156m2; đất nuôi trồng thủy sản 192,9m2; đất trồng cây lâu 
năm 858,7m2 tại các xã: Đồng Tâm, Vĩnh Hòa, Tân Hương, huyện Ninh Giang, 
cụ thể:

a) Tại địa bàn xã Đồng Tâm:
Diện tích đất thu hồi: 53.325,5m2, trong đó: đất trồng lúa (LUC): 

3.497,3m2 (trong đó: đất của hộ gia đình cá nhân: 3.313,7m2; đất UBND xã quản 
lý: 183,6m2); đất giao thông (DGT): 46.481,7m2; đất thủy lợi (DTL): 1.153,1m2; 
đất trụ sở (TSC): 228,9m2; đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 51,4m2; 
đất mặt nước chuyên dùng (MNC): 363,8m2; Đất bưu điện (DBV): 78,8m2; đất 
nuôi trồng thủy sản (NTS): 192,9m2; đất trồng cây lâu năm (CLN): 666,0m2; đất 
trồng lúa xâm canh sang xã Vĩnh Hòa do UBND xã quản lý: 611,6m2.

b) Tại địa bàn xã Vĩnh Hòa:
 Diện tích đất thu hồi: 3.593,3m2, gồm các loại đất: trồng cây lâu năm 

(CLN) do UBND xã quản lý: 192,7m2; đất giao thông (DGT): 3.380,6m2; đất 
thủy lợi (DTL): 20m2.

c) Tại địa bàn xã Tân Hương:
Diện tích đất thu hồi: 18.350,2m2, gồm các loại đất: đất trồng lúa (LUC) 

của hộ gia đình, cá nhân: 2.047,1m2; đất giao thông (DGT): 16.138,3m2; đất 
thủy lợi (DTL): 164,8m2; 

2. Loại đất, hệ số và giá đất cụ thể:
2.1. Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, xã 

đồng bằng, tại vị trí 1: Hệ số điều chỉnh là 1,0 lần; tương đương với mức giá là 
75.000 đồng/m2 (Bảy mươi lăm nghìn đồng một mét vuông).

2.2. Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, xã đồng bằng, tại vị trí 1: Hệ số 
điều chỉnh là 1,0 lần; tương đương với mức giá là 80.000 đồng/m2 (Tám mươi 
nghìn đồng một mét vuông).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành, 
đơn vị liên quan tổ chức việc thực hiện theo quy định hiện hành.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Kho bạc Nhà 
nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch 
UBND huyện Ninh Giang, Chủ tịch UBND các xã: Đồng Tâm, Vĩnh Hòa, Tân 
Hương - huyện Ninh Giang căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                  
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Ô Hùng);
- Lưu: VT, KTTC, Thư (15b).                            

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

Trần Văn Quân
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