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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH NAM ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Số: 72/2007/NQ-HĐND                      Nam định, ngày 07 tháng 12 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT 
V/v Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2008  

––––––––––––––––––– 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 
Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 28 tháng 4 năm 2002;  
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Thông tư 

hướng dẫn số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về phương pháp xác định 
giá đất và khung giá các loại đất; 

Căn cứ Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004; 

Xét tờ trình số 162/TT-UBND ngày 28/11/2007 của UBND tỉnh về việc qui định giá các loại 
đất trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,                                

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Ban hành Quy định giá các loại đất  trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2008. 

Trong đó giá đất sản xuất nông nghiệp quyết định phương án 2 (Có bảng giá đất kèm theo). 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01/01/2008. 

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện; khi cần thiết điều 
chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, chế độ chính sách mới của Nhà nước, UBND tỉnh thống nhất 
với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất. 

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết  này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông 
qua./. 

                                                                                  
                                                                                   CHỦ TỊCH   
 

                                                                                    Chu Văn Đạt    


