
Uû ban nh©n d©n             Céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
     tØnh hμ tÜnh                      §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

 Sè:  3737 /Q§-UBND                        Hμ TÜnh, ngμy  25  th¸ng  12  n¨m 2008 
 

           

QuyÕt ®Þnh  
VÒ viÖc Ban hμnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bμn tØnh Hμ TÜnh 

 

 

uû ban nh©n d©n tØnh  

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vμ UBND ngμy 26/11/2003; 

C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngμy 26/11/2003; 

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngμy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ vÒ 
thi hμnh LuËt ®Êt ®ai; NghÞ ®Þnh sè 188/2004/N§-CP ngμy 16/11/2004 cña ChÝnh 
phñ vÒ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt vμ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt; Nghị định số 
123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều 
của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; 

C¨n cø Th«ng t− sè 114/2004/TT-BTC ngμy 26/11/2004; Thông tư số 
145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 cña Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn thùc hiÖn NghÞ 
®Þnh sè 188/2004/N§-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP; 

Thực hiện NghÞ quyÕt sè 90/2008/NQ-H§ND ngμy 10/12/2008 cña Héi 
®ång nh©n d©n tØnh vÒ viÖc phê chuẩn gi¸ c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bμn tØnh n¨m 2009;  

Theo ®Ò nghÞ cña Së Tμi nguyªn vμ M«i tr−êng tại Tờ trình số 1451/TTr-
STNMT ngày 23/12/2008,  

                                             QuyÕt ®Þnh: 
§iÒu 1. Ban hμnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bμn tØnh Hμ TÜnh n¨m 2009     

(nh− c¸c Phô lôc kÌm theo). 

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc thi hμnh kÓ tõ ngμy 01/01/2009, thay thÕ 
QuyÕt ®Þnh sè 3377/Q§-UBND ngμy 26/12/2007 cña UBND tØnh. 

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr−ëng c¸c Së, Ban, ngμnh, ®oμn 
thÓ cÊp tØnh; Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thành phố, thÞ x· vμ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n 
cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. 
 

 
N¬i nhËn: 
- Nh− §iÒu 3; 
- Bé Tμi nguyªn vμ M«i tr−êng 
- Website ChÝnh phñ;                    ®Ó b¸o c¸o 

- Th−êng trùc TØnh ñy;            
- Th−êng trùc H§ND tØnh;         
- §/c Chñ tÞch, c¸c §/c Phã Chñ tÞch  
  Uû ban nh©n d©n tØnh; 
- C¸c Ngμnh trong khèi néi chÝnh; 
- B¸o Hμ TÜnh, §μi PTTH tØnh (đÓ ®¨ng tin); 
- C¸c Phã VP. UBND tØnh; c¸c Tæ CV; 
- Trung t©m C«ng b¸o Tin häc; 
- L−u: VT, NL1 

Tm. uû ban nh©n d©n 
KT. chñ tÞch 
Phã chñ tÞch  

 
 
 
 

 

 

 
                       TrÇn Minh Kú 

 
 
 


