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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND  

ngày 23/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 
 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc 

ban hành bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Chính tại Công văn số 2572/STC-QLG&CS 

ngày 03 tháng 11 năm 2020. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

 

Điều 1. Đính chính nội dung Điều 1 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình, về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường 

đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như 

sau: 

- Tại tiết 4 khoản 2 Điều 1 Quyết định số số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

23/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ghi là: “Sửa đổi đơn giá 

“Cau, cọ” tại số thứ tự số 8 mục IV đối với Cây trồng > 1 năm, chưa có quả: 

51.000 đồng/m
2
”. 

Nay đính chính lại là: “Sửa đổi đơn giá “Cau, cọ” tại số thứ tự số 8 mục IV 

đối với Cây trồng > 1 năm, chưa có quả: 51.000 đồng/cây”. 

- Bổ sung đơn vị tính đối với Phụ lục số VI “Đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối 

với rừng trồng tập trung”: “Đơn vị tính: nghìn đồng/ha”. 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 18/2020/QĐ-

UBND ngày 23/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ 

trưởng các Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính, Bộ Công Thương; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các Ban; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- Công báo Hoà Bình, Báo Hoà Bình;                                       

- Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NNTN (Hg). 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

 
                    Đinh Công Sứ 
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