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CÔNG BÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
Số: 30/2010/Qð-UBND

Số 22 + 23 - 01/06/2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày 17 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành ñơn giá xây dựng bảng giá ñất
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008;
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004
về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; số 205/2004/Nð-CP
ngày 14/12/2004 quy ñịnh hệ thống thang lương, bảng lương và chế ñộ phụ cấp
lương trong các công ty nhà nước; số 123/2007/Nð-CP ngày 27/7/2007 về sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP; số 62/2009/Nð-CP ngày
27/7/2009 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm
Y tế; số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng
ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; số 28/2010/Nð-CP ngày
25/3/2009 quy ñịnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi
trường: số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/8/2003 hướng dẫn việc phân cấp,
quản lý và thanh quyết toán kinh phí ño ñạc bản ñồ và quản lý ñất ñai; số
04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 hướng dẫn lập dự toán kinh phí ño
ñạc bản ñồ và quản lý ñất ñai;
Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy ñịnh về ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng
giá ñất;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh Bộ ñơn giá xây dựng bảng giá ñất

