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CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 29-02-2012

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số: 58/2011/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2011
QUYẾT ðỊNH

Về việc ban hành giá xây dựng ñối với nhà ở; công trình
xây dựng và vật kiến trúc trên ñịa bàn tỉnh An Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ñược Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ñược Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua
bán và kinh doanh nhà ở;
Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính
phủ về 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 Thông tư số 13/LB-TT ngày 18 tháng 8 năm 1994 của liên bộ: Xây
dựng – Tài chính – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn phương pháp xác ñịnh giá trị
còn lại của nhà ở trong bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người ñang thuê;
Căn cứ Thông tư số 05/BXD-ðT ngày 09 tháng 02 năm 1993 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn phương pháp xác ñịnh diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở;
Theo ñề nghị của Giám ñốc sở Xây dựng tại Tờ trình số 73/TTr-SXD ngày 30
tháng 12 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là giá xây dựng ñối với nhà ở;
công trình xây dựng và vật kiến trúc trên ñịa bàn tỉnh An Giang (bao gồm: Phụ lục
1,2,3,4 ñính kèm).
ðiều 2. Quy ñịnh này ñược áp dụng trong các trường hợp:
1. ðịnh giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước;
2. Xác ñịnh giá trị của nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc ñể bồi thường,
hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích quốc phòng, an
ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục ñích phát triển kinh tế;

