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CÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 06-01-2017

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
Số: 47/2016/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 16 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất;
phí khai thác và sử dụng tài liệu ñất ñai; lệ phí cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với ñất
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ñất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: Số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5
năm 2014 quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ñất ñai; số 16/2015/NðCP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công
lập; số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số ñiều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04
tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt ñộng
của Văn phòng ðăng ký ñất ñai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ
Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 50/2013/TTBTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 ban hành quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật
ño ñạc ñịa chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất; số
33/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 ban hành ñịnh mức kinh tế - kỹ
thuật lưu trữ tài liệu ñất ñai;
Xét Tờ trình số 8866/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của UBND
tỉnh Nghệ An; trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến của
các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh

