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QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh hồ sơ, quy trình luân chuyển hồ sơ ñể ban hành quyết ñịnh
miễn, giảm tiền sử dụng ñất ñối với người có công với cách mạng
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ñất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của
Ủy ban thường vụ Quốc hội ưu ñãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số
35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 21 tháng 6 năm 2007, Pháp lệnh số
04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012, Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14
ngày 22 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 31/2013/Nð-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Ưu ñãi người có
công với cách mạng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất và các Nghị ñịnh sửa ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số
45/2014/Nð-CP;
Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở;
Theo ñề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1418/TTr-CT ngày
13 tháng 6 năm 2019, Công văn số 2046/CT-HKDCN ngày 06 tháng 8 năm 2019 và ý
kiến thẩm ñịnh của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 49/BC-STP ngày 19 tháng 4
năm 2019 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh

