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Ủy ban nhân dân                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
tỉnh thanh hoá                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:  4238 /2007/QĐ-UBND               Thanh Hoá, ngày 31 tháng 12 năm 2007 
 

Quyết định 
Về việc quy định giá các loại đất  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2008. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá 
 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật đất đai ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 và 

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 20 về 
phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 
 Căn cứ Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND ngày 29/12/2007 của HĐND 
tỉnh Thanh Hoá, Khoá XV, Kỳ họp thứ  9 về việc giá các loại đất năm 2008 trên 
địa bàn tỉnh Thanh Hoá, 

Quyết định: 

Điều 1. Quy định giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 
được áp dụng như giá các loại đất năm 2007 đã được UBND tỉnh Thanh Hoá 
quy định tại Quyết định số 3931/2006/QĐ-UBND ngày 31/12/2006. 

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi 
trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm 
vụ và thẩm quyền của mỗi ngành, địa phương; căn cứ quy định của Quyết 
định này và các quy định hiện hành của Nhà nước; triển khai thực hiện, 
giải quyết kịp thời những vướng mắc cho các địa phương, các tổ chức và cá 
nhân hoặc đề xuất trình UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền; rà soát lại 
giá đất vùng giáp ranh, quy định lại các loại đường, vị trí đất hoặc trình 
UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền cho phù hợp với thực tế; tổng hợp 
báo cáo tình hình triển khai thực hiện về UBND tỉnh.   

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, 
Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch 
UBND huyện thị xã, thành phố, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.           
 Nơi nhận:                                                                      TM. Uỷ ban nhân dân   
- Như  điều 3, QĐ;                            Chủ tịch 
- TT Tỉnh uỷ (báo cáo);                                                       
- TT HĐND tỉnh (báo cáo); 
- Bộ Tài chính ( báo cáo); 
- Bộ Tư Pháp ( báo cáo) 
- Lưu: VT, KTTC.              

Nguyễn Văn Lợi (đã ký)  
  


