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CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 16-3-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Số: 500/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 07 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy chế phối hợp thực hiện thủ tục giao ñất, cho thuê ñất thông
qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất ñối với quỹ ñất giao cho Trung
tâm Phát triển quỹ ñất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật ðấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết về một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 về sửa ñổi, bổ
sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy
ñịnh việc tổ chức thực hiện ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng
ñất hoặc cho thuê ñất;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
1078/TTr-STNMT ngày 25 tháng 02 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này quy chế phối hợp thực hiện thủ tục
giao ñất, cho thuê ñất thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất ñối với quỹ ñất
giao cho Trung tâm Phát triển quỹ ñất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, ngành: Tài
nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và ðầu tư, Tư pháp, Cục thuế
tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ ñất tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh
này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

