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THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến các hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân về kết quả  

khảo sát giá đất dự kiến để tính bồi thường đất cho dự án Nâng cấp  

đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo 

 

Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện Côn 

Đảo về việc ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để 

thực hiện dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo; 

Căn cứ các Thông báo từ số 154 đến 299/TB-UBND ngày 02/6/2021 của 

UBND huyện Côn Đảo về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng 

cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo. 

Ngày 17/7/2021, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh (đơn vị 

tư vấn giá đất) có Chứng thư thẩm định giá số 09/2021-ĐGĐ-CT, theo đó kết quả 

thẩm định giá đất cụ thể để tính bồi thường đất cho dự án Nâng cấp đường Huỳnh 

Thúc Kháng, huyện Côn Đảo như sau: 

Stt Vị trí 

Giá đất Quyết định số: 

38/ĐQ-UBND 

ngày 20/12/2019 (đồng/m
2
) 

Giá đất định 

giá 

(đồng/m
2
) 

Giá đất xác định theo đường Huỳnh Thúc Kháng (đường loại 2): Vị trí 1 

1 Đất nông nghiệp 218.000 3.036.000 

2 Đất ở 3.200.000 16.432.000 

3 
Đất sản xuất kinh doanh (thời hạn 

sử dụng 70 năm) 
1.920.000 9.859.200 

Thực hiện Thông báo kết luận số 381/TB-UBND ngày 08/07/2021 của ông Lê 

Văn Phong – Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo tại cuộc họp nghe tư vấn báo cáo kết 

quả khảo sát giá đất các dự án. Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo kết quả 

khảo sát giá đất dự kiến để tính bồi thường đất cho dự án Nâng cấp đường Huỳnh 

Thúc Kháng, huyện Côn Đảo đến các hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân trong 

phạm vi thu hồi của dự án được biết để lấy ý kiến về giá đất khảo sát.  

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày kể từ ngày 21/7/2021 đến hết ngày 

30/7/2021. 
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Thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện Côn Đảo theo Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 14 ngày bắt đầu từ 00 

giờ ngày 19/7/2021 theo nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh 

trong cộng đồng khi xảy ra dịch bệnh theo chỉ đạo UBND tỉnh và UBND huyện, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị các hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân có đất 

thu hồi có ý kiến (nếu có) về kết quả khảo sát giá đất dự kiến để tính bồi thường 

đất cho dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo theo Chứng 

thư thẩm định giá số 09/2021-ĐGĐ-CT ngày 17/7/2021 của Trung tâm Kỹ thuật 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh hoặc trường hợp các hộ gia đình có những hợp 

đồng giao dịch trên thị trường tại khu vực đất thu hồi hoặc lân cận trong thời 

gian từ năm 2019 đến nay mà có giá giao dịch cao hơn giá khảo sát như trên, đề 

nghị photo hoặc chụp các hợp đồng giao dịch gửi về Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, số 28, đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo hoặc qua số zalo: 

0978351777 (Nguyễn Chí Cường), 0933756777 (Trương Đức Trí). 

Hết thời gian thông báo lấy ý kiến như trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ 

tổng hợp các thông tin phản hồi từ các hộ gia đình, báo cáo UBND huyện đề 

xuất UBND tỉnh xem xét phê duyệt, rất mong các hộ gia đình, các tổ chức, cá 

nhân có đất thu hồi sớm cung cấp thông tin về Trung tâm Phát triển quỹ đất. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện thông tin trên 

phương tiện truyền thanh, truyền hình; Phòng Văn hóa – Thông tin đăng thông 

báo này trên cổng thông tin điện tử của huyện cho người dân được biết nội dung 

thông báo này để chủ động phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- Phòng TNMT huyện; 

- Phòng VTTT huyện; 

- BQLDA-ĐTXD huyện; 

- TTVHTT&TT; 

- Khu dân cư số 3; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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