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CÔNG BÁO/Số 10/Ngày 15-12-2007

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:4615/2007/Qð-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
V/v Ban hành Quy ñịnh về giá các loại ñất
trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008
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;
Căn cứ Nghị quyết số 74/2007/NQ-HðND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội
ñồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XIV, kỳ họp thứ 10;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài Chính tại Tờ trình số 3170/STC-QLGCS
ngày 18 tháng 12 năm 2007,
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 2008".
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.
Các quy ñịnh trước ñây trái với quyết ñịnh này ñều bãi bỏ.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở; Thủ trưởng
các ban, ngành, ñoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ
chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
-Chính Phủ (ñể b/c);
-Bộ Tài Chính (ñể b/c);
-Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
-Thường trực Tỉnh uỷ (ñể b/c);
-Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HðND,UBND tỉnh;
-Trưởng ðoàn ðại biểu Quốc hội tỉnh;
-Như ñiều 3 (ñể thực hiện);
-Lãnh ñạo VP;
-Trung tâm Công báo (VPUBND tỉnh);
-Lưu: VP, ð Khuyến.
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Phan Nhật Bình

