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CÔNG BÁO/Số 26/Ngày 17-5-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 18/2013/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 06 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy chế ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền
sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính
phủ về thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản Nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2010/Nð-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ về bán ñấu giá tài sản (Nghị ñịnh số 17/2010/Nð-CP);
Căn cứ Quyết ñịnh số 216/2005/Qð-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có
thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất (Quyết ñịnh số 216/2005/Qð-TTg);
Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài
chính về việc quy ñịnh việc xác ñịnh giá khởi ñiểm của tài sản Nhà nước bán ñấu giá
và chế ñộ tài chính của Hội ñồng bán ñấu giá tài sản (Thông tư số 137/2010/TT-BTC);
Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư
pháp về việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 17/2010/Nð-CP
ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán ñấu giá tài sản (Thông tư số
23/2010/TT-BTP);
Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chế ñộ tài chính trong hoạt ñộng
ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất
(Thông tư số 48/2012/TT-BTC);

