ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/2013/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 20 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
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Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về
phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐCP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010
của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định,
ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, Kỳ họp thứ 7;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường,
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất
năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày
20/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ, các quyết định khác trái với Quyết định này
của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ
tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định
thi hành./.
Nơi nhận:
- Các Bộ: TNMT, TC, TP;
- TTTU, TT-HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Như Điều 3;
- Công báo (02b);
- Website Chính phủ;
- CVP, các PVP; CVNCTH;
- Lưu VT, KT3 (110b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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