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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 12/2014/Qð-UBND      Phú Thọ, ngày 10  tháng 9   năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

 
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai năm 2013; Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP  ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi 
ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2008/Nð-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng 
và quản lý nghĩa trang, nghĩa ñịa; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Quy ñịnh về hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi ñất, trưng dụng ñất, giao ñất, cho 
thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất; 

Xét ñề nghị tại Tờ trình số 501a/TTr-TNMT ngày  09/9/2014 của  Sở Tài nguyên 
và Môi trường, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh cụ thể một số nội dung về 

quản lý, sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các 

Quyết ñịnh: số 3997/2009/Qð-UBND ngày 20/11/2009, số 4167/2010/Qð-UBND ngày 
10/12/2010 của UBND tỉnh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức, hộ gia ñình và cá nhân sử dụng ñất căn cứ 
Quyết ñịnh thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Các Bộ:Tư pháp TN&MT (báo cáo); 
- TT TU, TT HðND; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Như ðiều 3; 
- Website Chính phủ; 
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp; 
- Công báo (02b); 
- Các PVP; NCTH; 
- Lưu VT, KT3 (100b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Chu Ngọc Anh 
 


