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CÔNG BÁO/Số 44+45/Ngày 29-9-2017
ỦY BA HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

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

Số: 24 /2017/QÐ-UBND

Bình Dương, ngày 25 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐNH
Ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục th;m định quyết định chủ
trương đầu tư kết hợp th;m định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

ỦY BA HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 /11 /2013;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 24/11/2014;
Căn cứ 4ghị định số 43/2014/4Đ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ 4ghị định số 118/2015/4Đ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ 4ghị định số 01/2017/4Đ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số 4ghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BT4MT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại
Việt 4am;
Căn cứ 4ghị quyết số 43/4Q-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm
vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư
có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
652/TTr-ST4MT ngày 01/9/2017.

