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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

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

Số: 64/2018/Qð-UBND

Bình ðịnh, ngày 19 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh miễn tiền sử dụng ñất phục vụ mai táng ñối với người chết
thuộc diện chính sách tại các dự án xây dựng nghĩa trang ñầu tư từ nguồn vốn
ngoài ngân sách trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH
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 Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 09 tháng 12 năm 2013;
Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban
hành Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh ưu ñãi người có công với
cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ñã ñược sửa ñổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh ưu ñãi người có công với cách mạng số
35/2007/PL-UBTVQH11;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị ñịnh số 31/2013/Nð-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh ưu ñãi người có
công với cách mạng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ
về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2015/Nð-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính
phủ về quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
Căn cứ Nghị quyết số 49/2018/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội
ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh ñối tượng ñược hưởng chính sách xã hội theo quy ñịnh
tại Nghị ñịnh số 23/2016/Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính.

