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ỦY BA HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/2018/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐNH
Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất
trên địa bàn tỉnh Bình Dương
ỦY BA HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ /ghị định số 43/2014//Đ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ /ghị định số 44/2014//Đ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định về giá đất;
Căn cứ /ghị định số 104/2014//Đ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính
phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ /ghị định số 01/2017//Đ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số /ghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BT/MT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường 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 Thông tư số 28/2014/TT-BT/MT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng
sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BT/MT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của /ghị định số 43/2014//Đ-CP
và /ghị định số 44/2014//Đ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;
Căn cứ /ghị quyết số 31/2014//Q-HĐ/D8 ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình
Dương;
Thực hiện Văn bản số 328/HĐ/D-KT/S ngày 19 tháng 12 năm 2018 của
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá
các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

