ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2019/QĐ-UBND

Điện Bàn, ngày 03 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân
huyện Điện Bàn về ban hành bảng chi tiết vị trí nhóm đất nông nghiệp thời kỳ 2015 2019 của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện Bàn (nay là thị xã).

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Th ng tư số 36/2014/TT-BTN T ngày 30/6/2014 của Bộ Tài
nguy n và
i trư ng quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Quảng Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 12 về giá đất, bảng giá đất th i kỳ 20152019 tr n địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất th i kỳ 2015-2019
trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh
Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 48/2014/QĐUBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh
Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 48/2014/QĐUBND ngày 25/12/2014 và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015
của UBND tỉnh ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất th i kỳ 2015-2019 trên
địa bàn tỉnh;
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Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh
Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2014/QĐUBND ngày 25/12/2014, Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 và
Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh;
Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và
TN-MT ngày 02/01/2019,

i trư ng tại T trình số 05/TTr-

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy
ban nhân dân huyện Điện Bàn về ban hành bảng chi tiết vị trí nhóm đất n ng
nghiệp th i kỳ 2015-2019 của 20 xã, thị trấn tr n địa bàn huyện Điện Bàn (nay là
thị xã).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm
2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã; Trưởng phòng Tài
nguyên và
i trư ng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phư ng; Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Như điều 3;
- Cổng th ng tin điện tử thị xã;
- TT. HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT.
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