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TỜ TRÌNH 

Ban hành Nghị quyết về giá đất, bảng giá đất 

thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP 

ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất; 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; Công văn số 709/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 

20/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án xây dựng 

Bảng giá đất và báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 104/2014/NĐ-

CP; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. 

 Để đảm bảo đúng quy định và nguyên tắc khi ban hành bảng giá đất thời kỳ 

2020-2024, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Bảng giá đất thời kỳ 2015-

2019 và xây dựng phương án bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh 

(kèm theo Báo cáo số: 195/BC-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh). 

 Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua và ban hành Nghị 

quyết để UBND tỉnh triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, TH, KTTH. 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT . CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đình Tùng   
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