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QUYET D!NH
Sfra dôi Diêu 12 Quy dnh du giá quyên sir diing dat
A
khi Nha nlro'c glao dat Co thu tien sir ding dat hoLC cho thue dat
trên dia bàn tinh Ha Nam ban hành kern theo Quyêt d1nh
s 52/2019/QD-UBND ngày 31 tháng 12 11am 2019
cüa Uy ban nhân dan tinh Ha Nam
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UY BAN NHAN DAN TNH HA NAM
Can ct'Lut Td chz'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Can ct Luát tha di, bá sung mç5t s dieu cia Luçt To chi'c ChInh phz và
Lu2t To chic chInh quyên djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can cz' Lut Dát dcii ngày 29 tháng 11 nám 2013,
Can c& Lut Dá'u giá tài san ngày 17 tháng 11 näm 2016,
Can cii' Nghj djnh sd43/2014/ND-C'Pngày 15 tháng 5 nàm 2014 cüa
ChInh phi quy dinh chi tiêt thi hành mót diéu cia Luát Dat dai nám 2013,
45/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 náin 2014 cia
Can cz' Nghj djnh
C'hInh phz quy djnh quy djnh ye thu tiên si' dyng dat,
so

so

Can ci Nghj djnh s 135/2016/ND-CF ngày 09 tháng 9 nàm 2016 cia
ChInh phz tha dOi bO sung rnç5t sO d9iêu cla ccc Nghj djnh quy djnh ye thu tiên
th dyng dat, thu tiên thuê dat, thuê mt rnthc,
Can c&Nghj djnl'z 123/2017/ND-CF ngây 14/11/2017 cia ChInhphz tha
doi, hO sung m3t so diêu cia các Nghj djnh quy dinh ye thu tiên th dyng dat, thu
tiên thuê dat, thuê mçit nzthc,
Can cii' Thông tw lien tjch s 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4
nãm 2015 cza Bó tnrO'ng B5 Tài nguyen và MOi trzthng và Bó tru'&ng Bó Tu'
pháp quy djnh vic tO cht'c thyv hin dáu giá quyên sft dyng dat dê giao dat
có thu tiên th dyng dat hoc cho thuê dat,
Can cii' Thông tic s 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 nàrn 2017 cia Bó
tru'O'ng Bô Tài chInh quy djnh chê dç5 tài chInh trong hogt d(5ng dáu giá tài san;
Theo d nghj cia Giám dO'c S& Tu'pháp.
QUYET DINH:
Diu 1. Sira di Diu 12 Quy djnh du giá quyn sir diing dt khi Nba
nuâc giao dat có thu tiên sir dçing dat hoc cho thuê dat trén dja bàn tinh Ha
Nam ban hành kern theo Quyêt djnh so 52/2019/QD-UBND ngày 31 tháng 12
näm 2019 cüa Uy ban nhân dan tinh Ha Nam, nhu sau:

2
"Diu 12. Xác djnh và phê duyt giá kh&i dim cüa thira dat dâu giá.
Dan vj duçic giao t chüc thrc hin vic du giá quyn s1r dung dt có trách
nhim gui ho so theo quy djnh den S Tài nguyen và Moi tru&ng, Si Tài chInh
de nghj xác djnh giá kh&i diem dâu giá quyên sir dung dat theo quy djnh.".
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày 01 tháng 9 näm 2020.
Bâi bô diem b khoàn 2 Diêu 8 Quy djnh dâu giá quyên sir diing dat khi Nhà
nuOc giao dat có thu tiên sü dung dat ho.c cho thuê dat trên dja bàn tinh Ha
Nam ban hành kern theo Quyêt djnh so 5212019/QD-UBND ngày 31 tháng 12
näm 2019 cüa Uy ban nhân dan tinh.
Diêu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Thu tru'&ng các Sà, Ban,
ngành; Chu tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, thj xã; Chu tjch Uy ban
nhân dan các xâ, phtrông, thj trân và các to chirc, Ca nhân có lien quan chju trách
nhirn thi hành Quyêt djnh nàyiNcri nhn:
- Ciic Kiêm tra VBQPPL-B Tix phap;
- TTTU, HDND tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Nhis Diêu 3;
- VPUB: LDVP, các CV;
- Cng TTDT tinh, Cong báo tinh;
- Báo Ha Nam, Dài PT&TH Ha Nam;
- Liru: VT, KT.
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