94

CÔNG BÁO/Số 04+05/Ngày 31-8-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số:38/2007/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do - Hạnh phúc
Long Xuyên, ngày 14 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Bản quy ñịnh về trình tự, thủ tục hành chính trong
quản lý và sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh An Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi
hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai và Nghị ñịnh
187/2004/Nð-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui ñịnh bổ
sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử
dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và
giải quyết khiếu nại về ñất ñai;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
695/STNMT-ðð ngày 01/8/2007,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Bản quy ñịnh về trình tự, thủ tục
hành chính trong quản lý và sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh An Giang.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay
thế quyết ñịnh số 777/2005/Qð-UB ngày 30/03/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy
ñịnh về trình tự, thủ tục thu hồi ñất, giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng
ñất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở: Tài nguyên
và Môi trường, Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;
Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị
xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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