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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt giá ñất ñể tính tiền thuê ñất dự án tuyến ống dẫn khí
Bà Rịa - Phú Mỹ tại thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân năm 2004;
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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16
tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính
phủ quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ
trợ và tái ñinh cư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 142/2005/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính
phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị ñinh số 121/2010/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 142/2005/Nð-CP ngày 14
tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Văn bản số 568/HðND-VP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá ñất dự án tuyến ống dẫn khí Bà Rịa - Phú Mỹ tại
thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành;
Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1953/TTr-STC ngày 07 tháng 8
năm 2014,
QUYẾT ðỊNH:

