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Hà Nam, ngcylO thdng 12 ndm 2018

QUvÉr DtrNH
Vè viÇc Quy dinh hÇ sô tlièu chinh giâ aât aê xâc tlinh giât dâtcg thê tfnh tièn
sfr dgng aât a6i vôi câc tnrùmg hgp giao aât, công nh$n quyèn sü dgng tlât,
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dich sfr d+ng dât nàm 2019 trên tlia bàn tïnh IIà Nam
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NnÂN uÂN TiNH nÀ Nann

Cdn cu LuQt Tô chûc chïnh quyèn itia phuong ngày 19 thdng 6 nàm 2015;
Cdn cû Luqt Diit clai ngày 29 thàng I

I

nàm 2013;

Càn cü'NShi dinh sii 44/2014/ND-CP ngay 15 thdng 5 nàm 2014 cuo
Chinh phù quy dinh vè gid diit;
Càn cu NShi tlinh sii,45/2014/ND-CP ngay
Chinh phri quy illnh vê thu tiên sû dung dât;

t5 thdng 5 nàm 2014 cûa

Càn cû N7lri dinh sii 135/2016/ND-CP ngay 09 thdng 9 nàm 2016 cûa
Chinh phù.sûa.diii, bô tyrg mçt sé dièu cùa cdc Nghi itÿnh quy dinh vè thu fièn
sth ù&g dât, tiên thuê dât, thuê mdt nuôc;

Il

Cdn crî NShi cîinh sii \X/2017/ND-CP ngày 14 thdng
nàm 2017 cûa
Chinh.phû vè viêc ytha liit, bô sung mat sé clièu cùa cdc Ngh! illnh quy eîinh vè
thu tièn sù ù1ng clât, fièn thuê dât;
Can.ctr.Nghi dinh tii OL|ZO|T/ND-CP ngcy 06 thâng 0l rùm 2017 an Chinh
phù stha ilôi bô slmg mQt sô nghi iîinh quy dinh chi tiêt thi lunh L?tqt Dât ilai;

Càn cie cdc Thông tu cùa BQ Tài chinh: Sô 7O|ZT|4/TT-BTC ngày 16
thdng 6 nàm 2014 huông dân mçt té aièu cùa Nghi clinh sii 45/2014/ND-CP
ngày 15 thdng 5 nàm 2014 cùa Chinh Phù Quy dlnhvè thu tièn sth dung aiit; té
332/2016/TT-BTC ngày 26 thdng l2 ndm 2016 sica clôi, bô sung mçt sti ctièu cûa
Thông tqsé 76/2014/TT-BTC ngày t6.thâng 6 ndm 2014 cûa Bç Tài chinh
huông dân mçt sô diêu cùa Nghi tlinh sô 45/2014/ND-CP ngay 15 thdng 5 nàm
2014 cùa Chinh phù Quy dlnh.vè thu tièn s{r dun€ dtit; sii 10/2019/TT-BTC ngày
30 thdng t I nàm 2018 sùa dôi, bô sung mot itièu cùa Thông tn tii f6/201,4/ffBTC ngay 16 thdng 6 nàm 2014 cùa Bç Tài chïnh huông dân nçt sô diêu cùa
NShi ilinh sti,45/2014/ND-CP ngày 15 thdng 5 ndm 2014 cùa Chinh Phù Quy
ilinh vè thu fièn sir dung drit;
Cdn cu Thông u sé 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 thông 6 nàm 2014 cùa
B0 Tài ngwên và Môi truàng quy dinh cht ttét phuong plr,ip itlnh gid ctiit; xay
dwg, clièu chïnh bàng gid diit; illnh gid cttit cu thê và u vdn xdc clinh gid diit;
Theo dè nghi cûa Giâm diic Sô Tài chinh.

QUYÉT DIIYH:

.

Dièu 1.,Quy dinh

chinh giâ dâtdê xâc rtinh eiâ dât cu thê tinh
tiên sü dUng dât trên dia ban tinh Hà Nam, nhu sau:
hÇ sô Oièu

l.

He sô Aièu chinh giâ dâtdé xâc «tinh giâ dât cp thé theo câc dia ban và
trpc duôrng grao thông:
a) Dia bqn thaçh ptrO fnri Lÿ bàng 1,3 lân giâ dâttheo câc khu vuc, vi tri
cüa Bang giâ dfu do Üy ban nhân dan tint quy dinl;
b) Ela ban thi trân và câc tryc duùng giao thông Qrô.. lQ, Tinh lQ bàng 1,2
.
lân giâ

dât theo câc khu vgc, vi trf cüa Bang giâ dât do Üy ban nhân dân tinh
quy itinh;

c) Dla

bàur nông thôn bàng 1,1 lân giâ cIât theo câc khu vgc, vi trf cüa
Bang giâ dâtdo Üy ban nhân aaniinfr qry Ainn.

z.Hçsô. Aièu chinh e!âdâtdê xâc dinh giâ,Ér ry mê aôi vcri rr:ong hçp diÇn
tich tinlr thu tièn r.ü durrg .fât .rq thüa «Ét hoæ t
dât cô giâ üi (tinh tËeo §ia àât
trong Bàng gti dât) duor20 tÿ dông âp durrg tong câc truèrng hçrp sau dây:

t,

a) HQ gia dinh, câ nhân

duo. c

Nhà nuôc giao dât không thông qua hinh

thric dâu giâ quyèn sü dsng dât;

b) Hp gia dinh, câ nhân dugc Nhà nuôc công nt]fu quyèn sü dung dât, cho
phép chuyên mqc dich sü dpng aât AOi voi diÇn tictr aât ô vuqt h4n mirc.

Dièu 2. Giâdât cg tfré Aê tinh tièn sù dpng dât theo timg du

rân

nhu sau:

Tô chüc, câ nhân và hQ gia dinh duo. c Nhà nuôc giao dât cO thu tièn sü
dung dât không thông qua hinh thüc ilâu giâ quyèn sü dgng dât, công nhqn
quyên sü dpng dât, cho phép chuyên mpc dich sri dpng dât dôi vôi truôrng hçp
diÇn tich tinh thu tièn sü dung dât cüa thüa dât ho{c kùu dât cô giât4 ftinh theo
gid dtit tong Bàng gid iliit) duoi 20 ü dàng.
Giao Sô Tài chinh chü tri, phôi hqp voi Sô Tài nguyên và Môi truôrng và
câc co quan tiên quan xâc dinh giâdfucU thê theo timg dU rân trinh UBND tinh
phê duyÇt phuong ân giâdât cs thé.

Dièu 3. Tô chüc thgc hiÇn:
Trong qua,trin! thgc hiÇn cô bién dông vè giâ clât theo quy di$ càn phâi
.
giâ
dièu chinh hê
huyÇn, thành phô xây dwrg

sô dièu chinh
dât, UBND câc
phuong an dièu chinh hê sô dièu chinh giâ dât güi Sô Tài chinh dê chü tri phôi
hqp voi Sô Tài nguyên và Môi truong và câc co quan liên quan thàm dinh trinh
Uÿ ban nhân dân tinh phê duyÇt.
Nhürrg nQi dung khâc liên quan dén thu tièn sû dung d'ât thUc hiÇn theo
Nehi ciinh sô 4512OL4ND-CP ngày l5/5l2}l4 cüa Chinh phü quy clinh vè thu
tièn sü dung aât;.Nghi dinh s6 tzgtzolTÀID-CP ngày l4llll2olT cûa Chinh
phü vè viÇc sria aôi, Uô pung môt sô dièu cüa câc Nghi dinh quy dinh vè thu tièn
sü dqng dât, tièn thuê dât, thuê mflt nuôc và Thông tu sô 76/2014/TI-BTC ngày
2

Tài chfnh huong dân mqt sô dièu cüa Nghi dinh sô
45l20l4lND-CP ngày 1515/2014 cüa thinh phü quy ilinh vè thu tièn sü dpng clât
và câc vàn ban hunng dân, süa Aôi, Uô sung.
161612014 cüa BQ

Dièu 4. Quyét dinh này cô hiÇu lgc tri ngày 0ll0ll2ol9 và thay thé Quyét
<Iinh sô IL1àO|TIQE-LIBND ne?y l,gll2l2\l7 cûa UBND.tinh Hà Nam vè viêc
Qyv ttinh hê sô ctièu chinh giâ dâtdê xéc ttinh giâ dât cu ttré tinfr tiènsü dung «tât
itôi vôi câc truong hçp giao dât, công nhan quyên sü dpng dât, chuyên mpc dich
sri dpng dât trên dia ban tinh Hà Nam.
Dièu 5. Chânh Vàn phông Üy ban nhân dân tinh; Thü truong câc Sô, lgành:
Tài chinh, Tà,i nguyên và Môi truong, Xây ÇUnC; Cpc Thuê tinlL Chü tlch Uy ban
nhân dân câc huyên, thành phô; Chi Cpc thué câc huyÇn, thàrh phô; câc tô chüc, hÇ
gia dinh, câ nhân cô liên quan chiu üâch nhiêm thi hành Quyêt itinh nàyflr
Noi nhQn:

BAN NHÂN OÂX

- Nhu Dièu 5;

- Vàn phông Chinh phü (dé btcâo);
- Cpc Kiêm fia vàn ban QPPL - BQ Tu phâp;
- TT Tinh ùy, TT I{DND tinh (dê b/câo);
- Vàn phông Eoan EBQH tinh;
- Chü tich, câc PCT UBND tinh;
- VPUB: LDVP, câc CV liên quan;
- Phông Công bâo, tin hqc;
- Website Hà Nam;
- Luu: VT, KT
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