
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang năm 2009  
  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

  
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  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 16/11/2004 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 27/07/2007 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 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất 

và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ sửa 

đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/NQ-NĐND khoá XV, kỳ họp thứ 12, ngày 10 tháng 12 năm 2008 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 339/TTr-

STNMT, ngày 22 tháng 12 năm 2008, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

  
Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2009. 

(có 11 phụ lục kèm theo)  

1. Bảng giá đất này được sử dụng làm căn cứ để thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 

Điều 2 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 đất và khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 123/2007/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004. 

2. Riêng đối với diện tích đất trồng cây hàng năm là đất lúa 2 vụ/năm trở lên được tính hệ số 

bằng 1,2 lần so với vị trí đã xếp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và thay thế Quyết định số 

987/2008/QĐ-UBND, ngày 07/04/2008 của UBND tỉnh về việc công bố Bảng giá các loại đất và 

điều chỉnh bổ sung bảng phân loại đường phố, vị trí các khu vực áp dụng bảng giá đất trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; 

Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và 

các chủ sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

                                       CHỦ TỊCH 

                                      Nguyễn Trường Tô 



 

 


