UY BAN NEIAN DAN
IIUYN MINH LONG

CONG HOA xA HQI CHIJ NGRIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S6: 65/QFJ-UBND

Minh Long, ngày 18 tháng 02 näm 2019

QUY1T DINEI
V vic phê dnyt di toán do dic chinh I bàn trick Iiic bàn d1
dja chink t5 1 1/1000 và cam ccc giãi phóng mt bang xây dirng
cong trinh: Dithng bô' hilu song Phtrc Giang, huyn Mink Long
Dja diem: Xã Long Hip và xã Long Mai, huyn Minh Long
CHEJ TCH U'( BAN NTJAN DAN IIIJYN MIMI LONG
Can cr Lust T chirc chInh quyn dja phiiang ngày 19/6/20 15;
Can ctr Lu.t Dt dai 2013 ngày 29/11/20 13;
Can cü Thông tu s 25/2014/TT/BTNMT ngày 19/5/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi truèng quy djnh ye bàn do da chInh;
Can ci Nghj djnh s 32/2015tND-CP ngày 25/3/2015 ci1a ChInE phü v
quàn 1 chi phi dâu tu xay dirng;
Can ciu Quyet djnh so 535/QD-UBND ngày 20/10/20 16 cüa UBND tin.h
Quàng Ngii ye vic cong bô B Dan giá xây drng cong trInh - Phân khào sat
xay dirng trên da bàn tinh Quàng Ngäi;
Can cü Quyêt dnh so 402/QD-UBND ngày 18/8/2016 càa UBND tinh
Quàng Ng.i ye vic cOng bô Bang giá ca may và thiêt bj thi công, xây dimg trên
dja bàn tinh Quàng Ngâi;
CAn cr Quyt djnh s 317/QD-UBND ngày 05/7/2016 ctXa UBND tinh
Quàng NgAi ye vic ban hành dan giá do dc dja chInh, dang k dat dai, tài san
gn lien vó'i dat, 1p ho sa da chinE, cap giây ching nhn quyên sCr dçing dat
quyên s& hthi nhà và tài san khác gAn lien vói dat áp diing trên dja bàn tinh
Quàng Ngii;
Can cü Quyêt djnh sO 1 94/QD-UBND ngày 07/3/2017 cüa UBND tinE
Quàng Ngãi ye vic cong bô B Dan giá xây dimg cOng trinh - Phân khào sat
xây dimg trên dja bàn tinh Quàng NgAi;
Can ci Quy& djnh s 1425/QD-UBND ngày 30/10/2017 cüa Chü tjch
UBND huyn MinE Long ye vic phê duyt Báo cáo kinh tê - k5 thu.t dâu ttx
xây dung cong trinh: Dumg b hflii sOng Phuâc Giang, huyn Minh Long;
Can ctr Quy& djnh s 43/QD-UBND ngày 22/01/2019 ciia Chü tjch
UBND huyn MinE Long phê duyt k hoch 1a chn nhA thãu cOng trinh:
Dutmg bè hfi'u sOng Phithc Giang, huyn Mirth Long;
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Can ctr Quyt ctjnh s 5OaJQD-UBND ngày 24/01/2019 càa Chit tjch
UBND huyn Minh Long v vic phê duyt chi djnh dan v nhn thâu gói thâu
s 01 do dc trIch lye bàn d dja chInh và cam c9c giài phóng mt bang cong
trinh: Dithng b hfl'u song Phuóc Giang, huyn Minh Long;
Trên co' s& Báo cáo s 10/B C-YNIVIT ngày 19/02/2019 cüa phông Tài
nguyen và MOi trurng huyn ye Kêt qua thâm djnh d1r toán cam moe ranh gió'i
quy ho.ch và do dc, chinh 1 bàn do dja chInh khu dat t5i 1 1/1000 và cam ccc
GPMB cong trInh: Di.thng b httu sOng Phuó'c Giang, huyn Minh Long,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt di toán hng miic cOng trinh: Crn mc ranh giâi quy
ho.ch do dc, chhth l bàn do dja chInh khu dat và cam moe GPMIB cong trInh:
Duing b hüu sOng Phuó'c Giang, huyn Minh Long, vci các ni dung sau:
1. Ten dc' toán: Dr toán do dc chinh 1 bàn trIch 1iic bàn d dja chInh tr
l 1/1000 và cam cc GPMB cong trInh: Du'ô'ng bô' httu song Phuâc Giang,
huyn Minh Long.
2. Chü du tir: UBND huyn Minh Long.
Di din chü d.0 tLr: BQL d? an DTXD và phát tri&a qu5 d.t huyn.
3. Ngun vn: Vn ngn sách tinh.
4. Do'n vj 1p d toán: Cong ty TNTIII Djch Vii -Thuoiig mi Hung An.
5.Quymô:
- Do dtc chinh l bàn trIch 1iic BDDC (chinh l do yu th quy hoach).
+ Thira dt có diên tIch < 100 m2 : 4 thira;
+ Thüa dt có diên tIch tui 100 - 300 m2 : 7 thi'ra;
+ Thãa d.t có diên tIch tt >300 - 500 m2: 6 thCra;
+ Thira dt có din tIch tt"x >500 - 1.000 m2: 8 thira;
+ Thra d.t có diêntIchtà >1.000 - 3.000 m2: 4 thüa;
- Do dc chinh 1 bàn trIch 1iic BDDC (d.t ngoài khu v11c do thj).
+ Thãa dt có diên tIch < 100 m2 : 1 thüa;
+ Tht:ra d.t có diên tich tix 100 - 300m2: 1 thCra;
+ Thira dt có diên tIch tr >300 — 500 m2: 2 thüa;
+ Thüa d.t có din tIch tir >500 — 1.000 m2: 1 thira;
+ Thira dt CO diêntfchffr>1.000 —3.000 m2: 1 thcra;
- Do dc tài san gn 1in vâi dt:
+ Thüa d.t có diên tIch tr 100 —300 m2: 3 thira;
+ Thüa dt có diên tIch ti'x >300 — 500 m2: 1 thãa;
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- Di soát hInh th thüa d.t, in sao, nhân bàn d;
+ Di soát hinh th thCra dt: 35 thCra;
+ In sao, nhân bàn d: 28 t;
- Phi khai thác tài lieu bn d: 2 to';
- PhI trIch luc bn d: 2 to';
- Cm và chôn coc GPMB:
+ Dinh vi coc GPMB: 30 dirn;
+ San xut và chôn coc GPMB: 30 coc.
6. Dja dim thçc hin: X1 Long Hip, Long Mai, huyn Mirth Long, tinh
Quàng Ngâi.
7. Tng kinh phi: 62.052.000 dng ('Bang chil': Sáu mu'o'i hai triu,
không tram nám mu'o'i hai nghIn dong).
(Co bang dy' toán cW du'crc thdm tra kern theo)
Diu 2. Quy& djnh nay là can cá M th chc thçrc hin, cp phát và thanh
quyêt toán von dâu tu' cho giá trj hoàn thành càa hang m11c ghi ti Diêu 1 Quyêt
djnh nay.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lçrc thi hnh k tir ngày k.
Diu 4. Chánh Van phOng HDND&UBND huyn; ThiX truo'ng các ccy
quan: Tài nguyen và Môi truo'ng, Tài chInh - Kê ho.ch, Ban quàn l di,r an dã.0
tu xây dçrng và PTQD, Kho b.c Nhà nuâc huyn; UBND x Long Mai và Long
Hiêp và các to chrc, ca nhan có lien quan chiu trách nhim thi hành Quyet djnh
nay.!.
Noinhân:
- Nhu' thêu 4;
- CT, cáo PCT;
- VP: PCVP;
- Lu'u VT.
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