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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

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

Số: 18/2011/NQ-HðND

Hà Nam, ngày 15 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Về giá các loại ñất năm 2012 trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Khóa XVII, kỳ họp thứ 3
(Ngày 08/12 – 09/12 /2011)
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật ðất ñai năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về
phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất, Nghị ñịnh số 123/2007/NðCP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
188/2004/Nð-CP và Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ
quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ
và tái ñịnh cư;
Sau khi nghe và thảo luận Tờ trình số 1717/TTr-UBND ngày 02 tháng 12
năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ñề nghị ban hành Nghị quyết về giá các loại ñất
năm 2012, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý
kiến ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số: 1717/TTr-UBND ngày
02 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về giá các loại ñất năm 2012 trên ñịa
bàn tỉnh Hà Nam, như sau:
- Bảng giá ñất số 1: Giá các loại ñất thuộc nhóm ñất nông nghiệp.
- Bảng giá ñất số 2: Giá ñất ở tại khu vực ven trục ñường giao thông quốc lộ,
tỉnh lộ.
- Bảng giá ñất số 3: Giá ñất ở tại thành phố Phủ Lý.
- Bảng giá ñất số 4: Giá ñất ở tại các thị trấn.
- Bảng giá ñất số 5: Giá ñất ở tại khu vực nông thôn của các huyện.
- Bảng giá ñất số 6: Giá ñất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.
(Giá ñất cụ thể các loại ñất theo các khu vực có phụ biểu kèm theo)

