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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16/2018/Qð-UBND

Nghệ An, ngày 03 tháng 4 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất cho hộ gia ñình, cá nhân ñang sử
dụng ñất ở và ñất vườn, ao gắn liền với ñất ở trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai, số 44/2014/Nð-CP ngày
15/5/2014 về giá ñất, số 45/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 quy ñịnh về thu tiền sử
dụng ñất, số 01/2017/Nð-CP ngày 06/01/2017 sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh
quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ñất ñai và số 123/2017/Nð-CP ngày 14/11/2017 sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền
thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số
23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy ñịnh về giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất; số 24/2014/TT-BTNMT ngày
19/5/2014 quy ñịnh về hồ sơ ñịa chính; số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy
ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP và Nghị ñịnh số
44/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; số 33/2017/TT-BTNMT ngày
29/9/2017 quy ñịnh chi tiết Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06/01/2017 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai và sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 76/2014/TT-BTC ngày
16/6/2014 hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày
16/6/2014 của Chính phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất và số 10/2018/TT-BTC
ngày 30/01/2018 về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số
76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số
45/2014/Nð-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016
của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về
hồ sơ và trình tự thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác ñịnh nghĩa vụ tài chính về
ñất ñai của người sử dụng ñất;

