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 UBNDTỈNH CAO BẰNG 

SỞ XÂY DỰNG 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                            
Số:          /SXD-KTVLXD 

V/v tham gia, góp ý Dự thảo Quyết 

định Ban hành Quy định bảng giá 

nhà và các công trình xây dựng gắn 

liền với đất để tính bồi thường thiệt 

hại khi nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

            Cao Bằng, ngày       tháng 4 năm 2022 

  

Kính gửi:  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng;  
- Các sở, ban ngành;  
- UBND các huyện, thành phố Cao Bằng;  
- Hiệp hội Hội doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng. 

 
 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014; 

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 148 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định 

về  bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Quy 

định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng về 

việc ban hành định mức xây dựng; 

https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/nghi-dinh-10-2021-qlcp.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/nghi-dinh-10-2021-qlcp.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/thong-tu-11-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/thong-tu-11-2021-TT-BXD.html
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Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định Quy định Bảng giá nhà và các 

công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Để dự thảo Quyết định Quy định Bảng giá nhà và các công trình xây dựng gắn 

liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng đảm bảo theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chất lưượng, 

tính khả thi. Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng 

góp ý kiến đối với dự thảo. Các ý kiến đóng góp gửi về Sở Xây dựng trước ngày 19 

tháng 5 năm 2022 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo đồng thời đề nghị: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng thực hiện phản biện xã hội 

đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

- Trung tâm thông tin – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đăng tải dự 

thảo Quyết định trên lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh để các tổ 

chức, cá nhân tham gia ý kiến. 

(Gửi kèm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; Dự thảo Quy định  Bảng giá nhà 

và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng). 

 

Sở Xây dựng rất mong nhận được quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn 

vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- TT thông tin- Văn phòng UBND (để đăng tải); 

- Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KTVLXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Trung 
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