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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 48/2017/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy định bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung
trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-2019
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014
của Chính phủ quy định về khung giá đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành
Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 07 tháng 12
năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành bảng giá đất điều chỉnh, bổ
sung trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-2019; Báo cáo thẩm tra của Ban
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ
họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số
91/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải
Dương về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 2019.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

