
 

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /SXD-KTXD Hà Nam, ngày          tháng 11 năm 2019 
V/v góp ý dự thảo Đơn giá bồi thường nhà, 

vật kiến trúc và di chuyển mồ mả năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở: Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công trình giao thông; Dân dụng và 

Công nghiệp;  

- Ủy ban nhân dân: các huyện, thành phố Phủ Lý.  
 

Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp 

thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh 

về ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019, Sở Xây dựng đã 

hoàn thành dự thảo Quyết định ban hành “Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến 

trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 

2020”. Sở Xây dựng gửi đến Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý. 

 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng 11 

năm 2019, để đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh.  
 

Xin trân trọng cảm ơn ./. 
 

* Văn bản dự thảo được đăng tải trên website của Sở Xây dựng tại địa 

chỉ: http://hanam.gov.vn/vi-vn/sxd/Pages/Default.aspx. 

 
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;   

- Lưu: VT, KTXD.  

- CV(BTK)-2019/1163.  
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