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CÔNG BÁO/Số 12+13/ Ngày 15-10-2011
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Số: 18 /2011/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
ðiều chỉnh giá ñất ñường Lương Thế Vinh tại Quyết ñịnh số 44/2010/Qð-UBND
ngày 17 tháng 12 năm 2010 của UBND thành phố ðà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 170/2003/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Giá và Nghị ñịnh số
75/2008/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Nghị ñịnh số 170/2003/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính
phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất và Nghị ñịnh số
123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm
2004 của Chính phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất và
Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01
năm 2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây
dựng, thẩm ñịnh, ban hành bảng giá ñất và ñiều chỉnh bảng giá ñất thuộc thẩm quyền
của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo ñề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 291/BC-STNMT
ngày 29 tháng 6 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều chỉnh giá ñất ñường Lương Thế Vinh ñược phê duyệt tại Quyết
ñịnh số 44/2010/Qð-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố, cụ
thể như sau:

