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NGHỊ QUYẾT
Sửa ñổi, bổ sung tỷ lệ (%) xác ñịnh giá ñất sản xuất kinh doanh
phi nông nghiệp không phải là ñất thương mại, dịch vụ quy ñịnh tại
Mục A Bảng giá số 10 kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HðND
ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc
ban hành ñiều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại ñất năm 2015
(ñịnh kỳ 5 năm) trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính
phủ Quy ñịnh về giá ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 104/2014/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính
phủ Quy ñịnh về khung giá ñất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều
chỉnh bảng giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất;
Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung tỷ lệ (%) xác ñịnh giá ñất sản xuất kinh doanh phi
nông nghiệp không phải là ñất thương mại, dịch vụ tại Thung lũng Sáng tạo Quy
Nhơn (Khu ñô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa) thuộc khu vực 2, phường Ghềnh
Ráng, thành phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 49/BCTT-KTNS ngày 30 tháng 11
năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.

