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TỈNH ðỒNG NAI 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Biên Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2010 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về giá các loại ñất  
trên ñịa bàn tỉnh ðồng Nai năm 2011 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26/4/2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về 
phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 về 
phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy 
ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ tái 
ñịnh cư;  

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

Căn cứ Nghị quyết số 187/2010/NQ-HðND ngày 09/12/2010 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh ðồng Nai năm 2011; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 78/2010/Qð-UBND ngày 21/12/2010 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ðồng Nai về việc ban hành Quy ñịnh về tiêu thức và việc phân vùng, 
phân loại, phân vị trí ñất làm căn cứ ñịnh giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh ðồng Nai;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số  
4260/TNMT-CCQLðð ngày 20/12/2010, 



180 CÔNG BÁO Số 04 + 05 - 14/01/2011

 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về giá các loại ñất trên 
ñịa bàn tỉnh ðồng Nai năm 2011. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế 
Quyết ñịnh số 88/2009/Qð-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh ðồng Nai về 
việc ban hành quy ñịnh về giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh ðồng Nai năm 2010; 
Quyết ñịnh số 40/2010/Qð-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh ðồng Nai về 
việc ñiều chỉnh, bổ sung quy ñịnh về giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh ðồng Nai 
năm 2010 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 88/2009/Qð-UBND ngày 23/12/2009 
của UBND tỉnh ðồng Nai. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các sở, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các tổ chức, hộ gia ñình, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Ao Văn Thinh  

 


