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NGHỊ QUYẾT
Về việc ban hành giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh năm 2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 22
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ðất ñai năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 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 27/7/2007 của Chính phủ về việc
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004
của Chính phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất;
Xét tờ trình số 3298/TT-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban
hành Nghị quyết về giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2010; Báo cáo
thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HðND tỉnh và ý kiến của ñại biểu HðND
tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành giá các loại ñất năm 2010 trên ñịa bàn tỉnh (có Bảng quy
ñịnh chi tiết kèm theo Nghị quyết này). Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01
năm 2010.
ðiều 2. Giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có biến ñộng (giảm từ 10% hoặc tăng từ
20% trở lên) về giá một số vị trí ñất, khu vực ñất, loại ñất kéo dài liên tục trong thời
hạn 60 ngày trở lên thì UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HðND tỉnh trước khi
quyết ñịnh ñiều chỉnh giá ñất cho phù hợp và báo cáo HðND tỉnh vào kỳ họp gần
nhất.
ðiều 3. Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh và ñại biểu HðND tỉnh
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

