UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 52/2006/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Đồng Hới, ngày 04 tháng 12 năm 2006



QUYẾT ĐỊNH
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

	Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
	Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
	Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
	Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
	Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số: 1263/TTr-STC ngày 02/11/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2005 Của UBND tỉnh Quảng Bình như sau:
l. Bổ sung Khoản 3 Điều 4: Các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá:
''3. Thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; những lô đất lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư nông thôn; đất thuộc các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện đi lại khó khăn;''
2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 12: Giá khởi điểm và phân cấp quy định giá khởi điểm:
''2. Thẩm quyền quy định giá khởi điểm:
a) Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sau:
- Giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 3 của Quy chế này;
- Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế để sử dụng vào mục
đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; 
- Giao đất theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đối với tổ chức;
- Cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, trừ trường hợp thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.
b) UBND các huyện thành phố quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng để giao đất có thu tiền sư dùng đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.''
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐNĐ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh; .
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế-NS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Quảng Bình. Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, CVHTTH, NCVX. 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hoài




