
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH KON TUM                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:          /QĐ-UBND                 Kon  Tum, ngày         tháng         năm     

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Dự 

án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 

(Giai đoạn 1) (đợt 2) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

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 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền 

sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT 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; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1531/STC-QLGCS ngày 31 

tháng 5 năm 2019 (kèm theo Biên bản họp liên ngành ngày 30 tháng 5 năm 2019), 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử 

dụng đất Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Quốc 

tế Bờ Y (giai đoạn 1) (đợt 2), chi tiết có Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, 

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNNTN; 

- Lưu: VT-NNTN2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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