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NGH QUYET
Thông qua Bang giá dt giaidoin 2020-2024
trên d!a bàn tinh Oak Nông
HQI BONG NHAN DAN TNH OAK NONG
IUIOA III, KY HQP BAT THIJNG
Can ci Luçt T ch&c chInh quyn d1a phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can ci Lut Ban hành van ban quy phgm pháp luçt ngày 22 tháng 6 nàm
2015,
Can ci Lut Dat dai ngày 29 tháng 11 nám 2013,
Can c Nghj djnh so' 43/2014/ND-CPngày 15 tháng 5 nãm 2014 ca
ChInh phi quy djnh chi tiêt dii hành mót so diêu cia Luát Dat dai;
Can ct' Nghj djnh sO' 01/2O17/ND-CP ngày 06 tháng 01 nám 2017 cüa
ChInh phz sü'a dói, bO sung m.5t sO Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat
dai,
Can cz Nghj djnh sO' 44/2014/ND-GP ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cia
ChInh phü quy djnh ye giá dát,
Can c& Nghj djnh sO' 96/2019/ND-cP ngày 19 tháng 12 nàrn 2019 cta
ChInhphñ quy djnh ye khunggiá dát,
Can ct' Thông tu' so' 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 nàm 2014 cia
Bç3 Tài nguyen và MOi tru'ô'ng quy djnh clii tiét phu'ong pháp dfnh giá dat; xáy
drng, diêu chinh bang giá dat; djnh giá dat cy the và tu' van xác dinh giá dát,
Xét T& trInh so' 1464/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 nàrn 2020 cla Uy ban
nhdn dan tinh ye vic ban hànhNghi quyêt thông qua Bang giá dat giai dogn
2020-2024 trên dja bàn tinh Dak NOng, Báo cáo thám tra cüa Ban Kinh tê Ngán sách, j kiên tháo lun cüa dgi biêu Hç3i dông nhán dan lci k hQp.
QUYET NGH!:

Diêu 1. Thông qua Bang giá dt giai don 2020-2024 trén dja bàn tinh
Dãk Nông (co các phy lyc Bang giá dat kern theo,).
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Diu 2. Giao Üy ban nhân dan tinh ban hành Bang giá dt giai doan 20202024 trên dja bàn tinh Dàk Nông và cong bô cong khai theo dung quy djnh.
GiaoThithng tr1rc Hi dng nhân dan tnh, các Ban cüa Hi dng nhãn
dan tinh, To di biêu và di biêu Hi dông nhân dan tinh giárn sat vic triên khai
thçrc hin Nghj quyêt.
Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhân dan tinh Dãk Nông Khóa III, KS'
hp bat thuàng thông qua ngày 23 tháng 4 näm 2020 và có hiu lrc tir ngay.O..9
tháng 5 nAm 2020.!.
Noinhân:
- UBTV Quôc Iii; ChInli pliti;
- Các Bô: Tài nguyen và Môi truOiig, Tài chInh;
- Cc kiêm tra van ban - B Tu pháp;
- Tliu'&ng trçrc: Tinh uS', HDND tinh;
- UBND tinh, UBMTTQVN tinh;
- Doàn Dai biêu quôc hi tinh;
- Các Ban cCia HDND tinh;
- Các Dai biêu HDND tinh;
- Van phOng: Tinh üy, HDND, UBND tinh;
- Các SO, Ban, ngãnh thuic tinh;
- HDND, UBND các huyên, thành phô;
- Báo Dak Nong, Dài PT-TH tinh;
- Cng TTDT tinh, Cong báo Dãk Nông;
- Trung tam Luu trU tinh;
- Luu: VT, TH, HSKH.
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