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CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 28-12-2009
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẢI DƯƠNG
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:45/2009/ Qð-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về giá các loại ñất
trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của
Chính phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; Nghị ñịnh
số 123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của
Chính phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HðND tỉnh tại công văn số
102/CV-TTr ngày 18/12/2009 V/v phúc ñáp công văn 1870/UBND-KT của
UBND tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này "Quy ñịnh về giá các loại ñất
trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương năm 2010".
ðiều 2. Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-UBND ngày
20/12/2008 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành, ñoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên
quan có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
Nơi nhận:
- VP Chính phủ (ñể B/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (ñể b/c);
- Bộ tài chính (ñể B/c);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ tư pháp);
- TT Tỉnh ủy (ñể b/c);
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch HðND,
UBND tỉnh;
- Trưởng ðoàn ðại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh ñạo VPUBND tỉnh;
- Như ðiều 3;
- Trung tâm Công báo (VPUBND tỉnh)
- Lưu VP, Thư (120).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Minh

