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THÔNG BÁO 

Về đơn giá nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
 

Triển khai văn bản số 4000/UBND-HTKT ngày 22/10/2020 của UBND 

tỉnh về đơn giá nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời trong công tác lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh; 

được sự thống nhất của UBND tỉnh, Sở Xây dựng thông báo như sau:  
1. Thời gian trước mắt: 
a) Để kịp thời lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ 

dân trên địa bàn tỉnh, cho phép xác định đơn giá nhà ở tái định cư là 2 triệu 
đồng/m2. 

b) Đơn giá nhà ở tái định cư theo thông báo này làm cơ sở hỗ trợ theo quy 

định tại Điều 8 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 và Quyết định 
số 20/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Trong thời gian đến: Sở Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng đơn giá nhà ở tái 
định cư, tham mưu UBND tỉnh ban hành trong Bảng đơn giá nhà, công trình xây 
dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định. 

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.   
 

Nơi nhận: 
- Các sở: Nông nghiệp và PTNT; 
Tài nguyên và Môi trường; 
- BQL các dự án 98; 
- UBND các huyện, TP Kon Tum; 
- Lưu: VT, QLXD ntkthu. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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