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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thầu gói thầu: Tư vấn xác định giá 

đất cụ thể phục vụ phục vụ GPMB các Dự án tại xã Thạch Hưng, phường Hà 

Huy Tập; giao đất có thu tiền sử dụng đất tại xã Thạch Hạ, xã Đồng Môn, xã 

Thạch Hưng, phường Thạch Quý 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của 

Chính phủ về quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định 

số63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 về việc ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, lập hồ sơ địa chính, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 

36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 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 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn 

xác định giá đất cụ thể phục vụ phục vụ GPMB các Dự án tại xã Thạch Hưng, 

phường Hà Huy Tập; giao đất có thu tiền sử dụng đất tại xã Thạch Hạ, xã Đồng 

Môn, xã Thạch Hưng,  phường Thạch Quý; 
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Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 542/TTr-

TNMT ngày 01/11/2021 và hồ sơ kèm theo; đề nghị của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch tại văn bản thẩm định số 219/TĐ-TCKH ngày 02/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ 

thể phục vụ phục vụ GPMB các Dự án tại xã Thạch Hưng, phường Hà Huy Tập; 

giao đất có thu tiền sử dụng đất tại xã Thạch Hạ, xã Đồng Môn, xã Thạch Hưng,  

phường Thạch Quý, với các nội dung sau: 

1. Số gói thầu: 01 gói. 

2. Nội dung gói thầu:  

- Xác định giá cụ thể của 03 thửa đất ở với diện tích là 311,0 m2 phục vụ 

GPMB Dự án Trung tâm Hành chính xã Thạch Hưng; 

- Xác định giá đất cụ thể của 04 thửa đất ở với diện tích là 57,5 m2 phục vụ 

GPMB thuộc Dự án: Hạ tầng khu dân cư đồng Bàu Rạ, phường Hà Huy Tập; 

- Xác định giá đất cụ thể của 28 lô đất ở với diện tích 4.098 m2 phục vụ giao 

đất thông qua đấu giá thuộc Quy hoạch hạ tầng khu dân cư phía Tây Tân Học, xã 

Thạch Hạ; 

- Xác định giá đất cụ thể của 06 lô đất ở tại đô thị với tổng diện tích là 

974,48 m2 phục vụ giao đất không thông qua đấu giá thuộc Quy hoạch xen dắm 

đất ở dân cư vùng Lý Tự và giao đất nhỏ hẹp, xã Đồng Môn; 

- Xác định giá đất cụ thể của 01 lô đất ở tại đô thị với tổng diện tích 42,0 m2 

phục vụ giao đất nhỏ hẹp không thông qua đấu giá tại tdp Hậu Thượng, phường 

Thạch Quý; 

- Xác định giá đất cụ thể của 26 lô đất ở tại nông thôn với tổng diện tích là 

4150,8m2, phục vụ giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc Quy hoạch trung tâm 

hành chính xã Thạch Hưng. 

3. Đơn vị được chỉ định thầu, giá chỉ định thầu, thời gian thực hiện hợp 

đồng, hình thức hợp đồng:  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính; Địa chỉ: Số 12 đường 

Võ Liêm Sơn, Phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh; 

- Giá trúng thầu: 134.084.000 đồng (Một trăm ba mươi tư triệu, không trăm 

tám mươi tư nghìn đồng); 

 - Hình thức hợp đồng: trọn gói. 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

 4. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác. 

Điều 2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả chỉ định 

thầu cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính và trực tiếp tiến hành 

hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo các nội dung trên và theo đúng quy định hiện 

hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng các phòng: Tài chính 

- Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và 

Kỹ thuật địa chính; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Lưu: VT, TCKH5. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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