
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ LÊ HỒNG

Số:        /TTr-UBND

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

   
Lê Hồng, ngày 22  tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc xác định hệ số, đơn giá đất nông nghiệp để làm căn cứ lập, 

thẩm định, phê duyệt hồ sơ phương án bồi thường để thực hiện Dự án 
đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1)

Kính gửi: 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

     - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương; 
- Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Miện.

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 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng 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 55/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 03/2020/QĐ-
UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 28/2020/QĐ-
UBND ngày 29/5/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 
của UBND tỉnh Hải Dương;

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện 
UBND xã Lê Hồng đã tiến hành điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng đất nông 
nghiệp trên địa bàn xã trong hai năm trở lại đây. Kết quả điều tra cho thấy trên địa 
bàn xã trong ba năm trở lại đây không có giao dịch nào liên quan đến việc chuyển 
nhượng đất nông nghiệp vì vậy UBND xã không thể sử dụng phương pháp so sánh 



để xác định hệ số giá đất nông nghiệp và giá đất nông nghiệp để làm căn cứ lập, 
thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực 
hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 
1). UBND xã đã xác định hệ số giá đất nông nghiệp và giá đất nông nghiệp để làm 
căn cứ lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh 
Miện (giai đoạn 1) theo phương pháp thu nhập. Qua phương pháp thu nhập cho 
thấy giá đất nông nghiệp tại nơi thực hiện dự án là 59.066 đồng/m2 (có bảng tính 
chi tiết kèm theo). 

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án 
trên, UBND xã Lê Hồng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt hệ số điều 
chỉnh giá đất, giá đất nông nghiệp cụ thể: 

- Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm (LUC, xã đồng bằng, vị trí trong 
đê): Hệ số điều chỉnh là 1 lần; tương đương với mức giá là 75.000 đồng/m2 (bảy 
mươi lăm nghìn đồng một mét vuông).

- Đất nuôi trồng thủy sản (NTS, xã đồng bằng, vị trí trong đê): Hệ số điều 
chỉnh là 1 lần; tương đương với mức giá là 75.000 đồng/m2 (bảy mươi lăm nghìn 
đồng một mét vuông).

- Đất nuôi trồng cây lâu năm (CLN, xã đồng bằng, vị trí trong đê): Hệ số 
điều chỉnh là 1 lần; tương đương với mức giá là 80.000 đồng/m2 (tám mươi nghìn 
đồng một mét vuông).

Đề nghị UBND huyện Thanh Miện, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt 
bằng huyện đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương xem xét, báo 
cáo trình UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh có liên quan xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Tiến
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