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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 33/2012/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2012 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 188/2004/Nđ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác 
định giá đất và khung giá các loại đất; 

Căn cứ Nghị định số 123/2007/Nđ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện Nghị định số 188/2004/Nđ-CP và Nghị định số 123/2007/Nđ-CP; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của liên Bộ: Tài 
nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và 
điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của HđND tỉnh khóa VI, kỳ họp 
thứ 6 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 467/TTr- STNMT ngày 08 tháng 11 năm 
2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013. Bãi bỏ Quyết định số 2297/2011/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 
2012 và Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung 
giá đất tại một số đường, đoạn đường, khu vực và các đảo vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 
năm 2012. 

Giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế và 
cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra và triển khai thực hiện Quyết định này. 



 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ 
trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
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