CÔNG BÁO/Số 43/Ngày 25-10-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 40/2016/Qð-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 17 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Về sửa ñổi, bổ sung nội dung ðiều 1 Quyết ñịnh số 61/2014/Qð-UBND
ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức tỷ lệ phần trăm tính
ñơn giá thuê ñất, mức thu ñối với ñất xây dựng công trình ngầm,
mức thu ñối với ñất có mặt nước, giá thuê mặt nước
trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
chính hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 của Chính phủ Quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 177-KL/TU ngày
28 tháng 6 năm 2016 và Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tại Công văn số
625/HðND-KTXH ngày 25 tháng 7 năm 2016;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 926/TTr-TC-TNMT-CT ngày 15
tháng 9 năm 2016,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung nội dung ðiều 1 Quyết ñịnh số 61/2014/Qð-UBND
ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức tỷ lệ phần trăm tính
ñơn giá thuê ñất, mức thu ñối với ñất xây dựng công trình ngầm, mức thu ñối với ñất
có mặt nước, giá thuê mặt nước trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:
1. Sửa ñổi, bổ sung Khoản 1 ðiều 1 như sau:
“ðiều 1.

