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U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 

T!NH NINH B!NH Dc lip - Tir do - H4n11 phñc 

S: 44  /2020/QD-UBND Ninh BInh, ngày  .14L  tháng  1/  nàm 2020 

QUYET DNH 
Quy ajnh h s diu chinh giá dt nám 2020 cI xác dlnh  giá 

dat ciii the tInh tin sfr dting dt, tin thuê dt, giá kh&i diem 
dâu giá quyn sir ding dt trên dja bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH BtNH 

Can cz' Lut Td chik chInh quyn djaphwo'ng ngày 19/6/2015, 

Can ci'Luç2tDá't dcii ngày 29/11/2013, 

Can ciNghj djnh so' 44/2014/ND-CT ngày 15 thông 5 na/n 2014 côa Chmnh 
phi quy djnh ye giá dat; 

Can ct Nghj djnh sO' 45/2014/ND-CT ngày 15 thông 5 nám 2014 cia CvhInh 

phz quy djnh ye thu tiên th dyng dá't, 

Can cz'Nghj dinh sO' 46/2014/ND-CT ngày 15 thông 5 nám 2014 cia ChInh 
phz quy dfnh ye thu tin thuê dá't, thuê mat nuàc, 

Can cz' Nghj djnh sO' 135/2016/ND-CT ngày 09 tháng 9 nãm 2016 c?a 
ChInh phi tha dO'i, hO' sung mç5t sO' diê'u cüa các nghj djnh quy djnh ve thu tiên st' 
dyng dat, thu tiên thuê dat, thuê mt nwàc, 

Can cü' Nghj djnh sO' 01/201 7/ND-CT ngày 06 thông 01 nàm 2017 cia ChInh 
phi tha dOi, hO sung m5t sO nghj djnh quy djnh chi tjlt thi hành Lugt Dat dai, 

Can ci' Nghj djnh sO' 123/2017/ND-CT ngày 14 thông 1] nám 2017 cia 
ChInh phz tha ddi, hO' sung mç3t sO' diu cüa các nghj djnh quy djnh ye thu tiên th 
dyng dat, thu tiên thuê dat, thuê mgt ntthc; 

Can c& Thông tw sO' 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 cia Bó tru'O'ng Bó Tài 
chInh hzthng dan mç3t sO dieu cza Nghj djnh sO 45/2014/ND-CT ngày 15 thông 05 
nám 2014 cia ChInh phi quy djnh v thu tin th dyng dát, 

Can ci' Thông tw so 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 cüa Bó trithng B5 Tài 
chInh hvcáng dan mç3t sO diêu cza Nghj djnh sO 46/2014/ND-CT ngày 15 thông 05 
näm 2014 cia ChInh phi quy dinh ye thu tiên thuê dat, thuê mçt nu6c, 

Can c& Thông tu' sO' 36/2014/TT-BTNMT ngày 3 0/6/2014 cia Bó truz3'ng Bç5 
Tài nguyen và MOi trwO'ng quy djn/i clii tiét phu'o'ng pháp djnh giá dát, xáy dig, 
diu chinh bang giá dô't; djnli giá dO't cy thO' và tu' vcin xác djnh giá dát, 
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Can ci Thông tw so' 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 cza Bó tnthng Bó 
Tài chInh sita ddi, bo' sung mç5t so' diê'u cüa Thông tu' so' 76/2014/TT-BTC ngày 16 
tháng 6 nám 2014 cüa Bó Tài chInh hu'ó'ng dán mt so' diu cia Nghj dfnh so 

45/2014/ND-CP ngày 15 tháng 05 nàm 2014 cia ChInh phi quy dlnh ye thu tiên 
th dyng dat; 

Can cz' Thông tu' so' 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 cia Bô tru&ng Bó 
Tài chInh tha dôi, ho' sung mç$t sO' diêu cza Thông tu' sO 77/2014/TT-BTC ngày 16 
tháng 6 nàm 2014 hu'O'ng dan mç5t so' diêu cia Nghj djnh so' 46/2014/ND-CP ngày 
15 tháng 05 nám 2014 cia C'hInhphi quy djnh ye thu tiên th dyng dat; 

Theo d nghj cia Giám dO'c Sà Tài chInh tgi Ta trInh so' 24/TTr-STC ngày 
17/02/2020. 

QUYET IMNH: 

Biu 1. Quy d!nh  h s diêu chink giá dat niSm 2020 dé xác dlnh  giá dat 
cci the tInh thu tiên sfl' ding dIlt, tiên thuê dat, guS khö'i diem dê dâu giá quyên 
sü' dung dIt trên dja bàn tinh Ninh Bmnh, nhu sau: 

TT 
Phim vi diêu chinh Va dôi ttrçrng áp diing 

h so diêu chinh giá dt ci the 

Hs 

diu chinh giS 
dt thy'c hin 

nãm 2020 

1 

H s diu chinh giá dAt d tInh thu tin sir diing dAt áp 
ding di vói tnr&ng hqp din tIch tInh thu tin sü diing dAt 
cüa thi'ra dAt hoc khu dAt có giá trj (tInh theo giá dAt trong 
Bang giá dAt) duâi 20 t' dng tai  cSc khu vrc, vj trI trén dja 
bàn tinh trong các triRing hqp sau: 

a ' 

T chirc dupe Nhà nuâc giao dAt có thu tin sir ding dAt 
không thông qua hInh thüc dAu giá quyn sü ding dAt, cong 
nhn quyn sir diing dAt, cho phép chuyn mic dIch st'r 
ding dAt. 

1,0 
b)  

H gia dmnh, cá nhân dupe Nhà nuâc giao diât không thông 
qua hInh thüc dAu giá quyn si:r diing dAt. 

c)  
H gia dInh, cá nhân duqc Nhà nuóc cOng nhn quyn sü 
diving dAt, cho phép chuyn miic dIch sir diing dAt d& vth 
din tIch dAt a vuot han mrc. 

2 
H s diu chinh giá dAt d tInh thu tin thuê dat dupc áp 
ding tai các khu virc, vj trI trên dja bàn tinh trong cSc 
truông hcip sau: 
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a)  Tri.thng hqp thuê dt trá tiên hang näm 

Tnthng hqp thuê dt di vói khu dt, thira dt duc Nhà 
nuóc cho thuê dê sir diving vào mvc  dIch kinh doanh thucing 
mi, djch viii, bat dng san, khai thác khoáng san; khi cô 
ph.n hóa doanh nghip nhà nuâc duqc áp diing trong 
truông hçip din tjch d.t tInh thu tin thuê dt cüa thfra dat 
ho.c khu dat có giá trj (tInh theo giá dtt trong Bang giá dat) 
duth 20 t' dông. 

Chu kS' n djnh tip theo di viii khu dt, thüa dt du'çc 
Nba nithc cho thuê dat sü diing vào miic dich kinh doanh 
thuang mi, djch vçt, bt dng san, khai thác khoáng san 
trong tru'ô'ng hçip din tIch dt tInh thu tin thuê dt cüa 
thira dat hotc khu dat có giá trj (tInh theo giá dt trong 

1,0 

Bang giá dat) tir 20 t' dng tth len. 

Xác djnh dan giá thuê dt trâ tin hang 11am (khong bao 
gôm truông hçip thuê dt s1r dçing vào mic dIch kinh doanh 
thuang mi, djch v, bt dng san, khai thác khoáng san). 

b)  
H s diu chinh giá dt di vi tnrng hçip thuê dt trã tin mt 
lan cho cã thôri gian thuê áp diing trong các tnthng hçip sau: 

Xác dnh dan giá thuê dt trâ tin mt lan cho Ca thai gian 
thué không thông qua hInh thüc dâu giá; xác djnh dan giá 
thuê dat khi chuyên tü thuê dt trã tin thuê dt hang nàm 
sang thuê dat trâ tiên thuê dat mt lan cho câ th?ñ gian thuê 
theo quy djnh t?i  Khoãn 2 Diu 172 Lut Dt dai; xác djnh 
dan giá thuê dat khi nhn chuyn nhuçmg tài san g.n 1in 
vâi dt thuê theo quy djnh ti khoãn 3 Diu 189 Lut dt 
dai; xác djnh dan giá thuê d& trã tin thuê d.t rnt 1.n cho 
cà thai gian thuê khi c phân hóa doanh nghip nba nu'Oc 
duc áp diing trong trithng hçp din tIch dt tInh thu tin 
thuê dat cüa thüa dat hoc khu dat có giá trj (tInh theo giá 
dat trong Bang giá dat) duói 20 t dng. 

1 0 

H s diu chinh giá dt d xác djnh giá khôi dim d du giá quyn sir diing 
d.t tai  các khu v1ic, vj trI trén dja bàn tinh: 

H s diu chinh giá dt quy djnh tai  Khoàn 1, Khoàn 2 Diu nay là h s thi 
thiu lam ca sô xác djnh giá khâi dim d du giá quyn sir diing dat trong 

3 trueing hqp Nba nuic giao d.t, cho thuê dt thông qua hInh thirc dâu giá trà 
tin mt lan cho Ca thai gian thuê ma thüa dat hoc khu dat dâu giá có giá trj 
(tInh theo giá dat trong Bang giá dat) duâi 20 t5i dông và trung hp xác djnh 
giá khi dim trong d.0 giá quyn s1r ditng dat dê cho thuê theo hInh thirc 
thuê dt trã tiên thuê dat hang nàm. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Diu 2. Trách nhim t chfrc thii'c hin 

1. Giao Si Tâi chInh chü trI, phi hçp vâi Si Tâi nguyen và Môi tru?Yng, 
Ciic Thu tinh và các dan v khác có lien quan huâng dn th chrc thirc hin Quyêt 
djnh nay. 

2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giárn dc các s&: Tài chInh, Tài 
nguyen và Môi tnrng, K hoach và DAu tix, Xây dirng, Nông nghip và Phát triên 
nông thôn, Cong thuong; Ciic truâng Ckic Thu tinh; Trueing ban Quán l các khu 
cong nghip; Chü tjch UBND các huyn, thành ph và t chirc, cá nhân khác Co 
lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay. 

Diêu 3. Hiu liyc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngây 25/4/2020. 

Các nOi  dung khác chua quy djnh tai  Quyt djnh nay du'cc thirc hin theo 
quy dnh hin hành cüa pháp lut v Dt dai./j__ 

Nci nhmn: 
- Nhtx Diu 2; 
- BO Tài chInh; 
- BO Tài nguyen và Môi tru'ing; 
- Cic Kiêrn tra VBQPPL — B lu phap; 
- ThuOng trrc Tinh Uy; 
- ThuOng trçrc HDND tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- UBMTI'Q tinh; 
- Website Climnh phO; 
- ChO tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Luu: VT, VP5,3.4; 

TrH_VP5_QDQP 

Phiin Quang NgQc 
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