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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 18/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Về ñiều chỉnh Bảng giá ñất ở ñô thị (Bảng 6) quận Bình Tân 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính 

phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính 

phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 

11 năm 2004 về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 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; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2010/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03 

tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 121/2010/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 142/2005/Nð-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền sử dụng ñất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 
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năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, 

thẩm ñịnh, ban hành bảng giá ñất và ñiều chỉnh bảng giá ñất thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2011/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội 

ñồng nhân dân Thành phố về Bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2012; 

Xét ñề nghị của Ban Chỉ ñạo xây dựng bảng giá ñất Thành phố tại Công văn số 

01/BCðBGð-KTð ngày 23 tháng 4 năm 2012 về việc ñiều chỉnh giá ñất và ñoạn ñường 

của ñường Hồ Văn Long của Bảng giá ñất ở ñô thị quận Bình Tân theo Quyết ñịnh số 

82/2011/Qð-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ñiều chỉnh Bảng giá ñất ở ñô thị quận Bình Tân: Bảng 6 ban hành 

kèm theo Quyết ñịnh số 82/2011/Qð-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố, như sau:  

ðơn vị tính: 1.000 ñồng/m2 

ðOẠN ðƯỜNG Số 
TT 

STT 
THEO 
Qð 82 

TÊN 
ðƯỜNG TỪ ðẾN 

GIÁ 

1 2 3 4 5 6 

Nguyễn Thị Tú 
ðường số 7 (Khu công 

nghiệp Vĩnh Lộc) 
2.000 

1 187 Hồ Văn Long 

Tỉnh lộ 10 Cuối ñường 2.000 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

Các nội dung khác không ñề cập ñến vẫn giữ nguyên theo Quyết ñịnh số 

82/2011/Qð-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc các Sở, ngành 

Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn 

vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Hữu Tín 


