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Sô:53 /2019/QD-UBND Ha Nam, ngày 54 tháng 12 nám 2019 

QUYET DNH 
V vic quy djnh h s diêu chinh giá dt xác djnh giá dat cii the tInh tiên 
sü' duing ttât dôi vói các triro'ng hqp giao dat, cong nhn quyên sfr duing dat, 

chuyên myc dIch sü' dyng dat nám 2020 trên dla  bàn tInh Ha Nam 

UY BAN NHAN DAN TINH HA NAM 

Can cü'Luçt Td chz'c chInh quyn d.iaphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can cii' Lut Dd"t dcii ngày 29 tháng 11 nàm 2013, 

Can cz,' Nghj djnh so 44/2014/ND-cT ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia 
ChInh phü quy dfnh ye giá dát, 

Can ci Nghj djnh s45/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 c?,a 
C'hInh phü quy djnh ye thu tiên sc dyng dât, 

Can cz' Nghj djnh so' 135/20]6/ND-CP ngày 09 tháng 9 nám 2016 cza 
C'hInh phi'ithadOi, bO sung mt sO diêu cia các Nghj djnh quy djnh ye thu tiên 
si dyng dat, tiên thuê dat, thuê mat nzthc; 

Can thNghj djnh sO' 123/2017/ND-CT ngày 14 tháng 11 nàm 2017 cia 
C'hInhphz ye vic tha dOi, hO sung mt sO diêu cia các Nghj djnh quy djnh ye 
thu tiên sic dyng dat, tiên thuê dât, 

Gán ct'Nghj djnh sO' 01/201 7/ND-CP ngày 06 tháng 01 nàm 2017 cüa ChInh 
phi sl'a dOi ho sung mt sO nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai, 

Can cvi' các Thông tu' sO' 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 nám 2014 cia 
B Tài chInh hwóng dan mt sO diéu cüa Nghj djnh so 45/2014/ND-CP ngày 15 
tháng 5 näm 2014 cza ChInhphi Quy dfnh ye thu tiên th dyng dât, 

Can cii' Thông tu sO' 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 nãm 2016 tha 
dOi, ho sung môt sO diêu cia Thông tu' so 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 nam 
2014 cña B5 Tài chInh hwO'ng dan m5t so diêu cia Nghj djnh sO 45/2014/ND-
CP ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia ChInh phi Quy djnh ye thu tiên th dyng dat; 

Can cz' Thông tu' sO' 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 näm 2018 tha 
dOi, ho sung môt sO diêu cia Thông tu' sO 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 nám 
2014 cia B5 Tâi chInh hw'5ng dan m5t sO diêu cia Nghj djnh sO 45/2014/ND-
CP ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cia ChInh phv Quy djnh ye thu tién th dyng dat; 

Can cii' Thông tu' sO 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014cza Bç5 Tài 
nguyen và Môi tru'&ng quy djnh chi tiêt phu'ung pháp dinh giá dat, xáy dyg, 
dieu chinh bang giá dat, d/nh giá dat cy the và tu' yán xác djnh giá dat,' 
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Can c& Van bàn so' 241/TTHDND-KTNS ngày 30 tháng 12 
nàm 2019 cia ThwO'ng trzrc H5i dOng nhán dan tinh ye vic thông nhât ban hành 
H sO diêu chinh giá dat nám 2020 trén df a bàn tinh Ha Nam; 

Theo d nghj cia Giám dO'c So' Tài chInh. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Quy djnh h s diu chinh giá dt d xác djnh giá dt cci the tInh 
tiên sü ding dat trên dja bàn tinh Ha Nam: 

1. H s diu chinh giá dt d xác djnh giá dt ci th: 

a) Dja bàn thành ph Phü L bang 1,3 1n giá dt theo các khu vçrc, vj trI 
cüa Bang giá dat do Uy ban nhân dan tinh quy djnh; 

b) Dja bàn thj trn, thj xa và các trcic  du&ng giao thông Quc 1, Tinh 1 
bang 1,2 lan giá dat theo các khu virc, vj trI cUa Bang giá dat do Uy ban nhân 
dan tinh quy dnh; 

c) Da bàn nông thôn bng 1,1 1n giá dt theo các khu virc, vj trI cüa 
Bang giá dat do Uy ban nhân dan tinh quy djnh. 

2. H s diu chinh giá dt d xác dnh giá dt cj th di vth truO'ng hçp 
din tIch tinh thu tiên sir dung dat cüa thira dat hoc khu dat có giá trj ('tInh theo giá 
dat trong Bang giá dat,) duâi 20 t dông áp dçing trong các trtr?mg hçip sau day: 

a) H gia dInh, cá nhân duc Nba nithc giao dt không thông qua hInh 
thrc dâu giá quyên si1 ding dat; 

b) H gia dInh, cá nhân duçyc Nba nuôc cong nhtn quyn sir ding dat, cho 
phép chuyên miic dIch sir dung dat dôi vi din tIch dat 0' vi.rçYt hin mrc. 

Diu 2. Giá dt cii th d tInh tin sir diving dt theo tmg dir an nhu sau: 

To chirc, cá nhân và h gia dInh dthlc Nba nithc giao dt có thu tiên sü 
diing dat không thông qua hInh thrc dâu giá quyên sir diing dat, cong nhn 
quyên sü dçing dat, cho phép chuyên miic dIch sir diing dat dôi vói tru0'ng hcp 
din tIch tInh thu tiên sir diing dat cUa thi:ra dat hotc khu dat có giá trj ('tInh theo 
giá dat trong Bang giá dat,) dithi 20 t' dOng. 

Giao S0' Tài chinh chü trI, phi hçp v0'i S0' Tài nguyen và Môi tru0'ng Va 
các Co quan lien quan xác dnh giá dat cii the theo tüng dix an trInh UBND tinh 
phê duyt phucing an giá dat cc' the. 

Diu 3. To chirc thuc hiên: 

Trong qua trInh thirc hin có bin dng v giá dt theo quy djnh cn phãi 
diêu chinh h so diêu chinh giá dat, UBNID các huyn, thânh phô xây dçrng 
phuo'ng an diëu chinh h sO diu chinh giá dat g11i S& Tài chInh dê chü tn phôi 
hop vâi S& Tài nguyen và Môi trirO'ng và các cor quan lien quan thâm djnh trmnh 
Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 
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Nhng ni dung khác lien quan dn thu tin sir diing dt thirc hintheo 
Nghj djnh so 45/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy djnh ye thu 
tiên sir diing dat; Nghj djnh s 123/2017/ND-CP ngày 14/11/2017 cüa ChInh 
phü ye vic sira doi, bô sung môt so diêu cüa các Nghj djnh quy djnh ye thu tiên 
sr diing dat, tiên thuê dat, thuê mt nuc và Thông tu so 76/20 14/TT-BTC ngày 
16/6/2014 cüa Bô Tài chInh huó'ng dan mt so diêu cüa Nghj djnh so 

45/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy djnh ye thu tiên siir diing dat 
và các van bàn huâng dan, sira dôi, bô sung. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu luc tilt ngày 10/01/2020 và thay th Quyêt 
djnh so 51/2018/QD-UBND ngày 20/12/2018 cüa UBND tinh Ha Nam ye vic 
QUy djnh h so diêu chinh giá dat dê xác djnh giá dat ci the tInh tiên silt diing dat 
doi vâi các tru&ng hçip giao dat, cong nhn quyên silt diing dat, chuyên mic dIch 
silt diing dat trên dja bàn tinh Ha Nam. 

Diêu 5. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Thu truO'ng các S, 
ngành: Tài chinh, Tài nguyen và Môi truông, Xây drng; Cic Thuê tinh, Chü 
tich Uy ban nhân dan các huyên, thành phô; Chi Cic thuê các huyn, thành pho; 
các to chilrc, h gia dInh, cá nhân có lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt 
djnh này./4 

NoinhIn: 
-NhuDiêu5; 
- Van phông ChInh phü (dê b/cáo); 
- Bô Tài chfnh (de b/cáo); 
- Cic Kiêm tra van bàn QPPL - B Tu pháp; 
- TT Tinh üy,TT HDND tinh (de b/cáo); 
- Van phông Doàn DBQH tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- VPUB: LDVP, các CV lien quan; 
-PhôngCôngbáo,tinhçc; 
- Website Ha Nam; 
- Ltru: VT, KT. Q01412019 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Nguyn Xuân Bong 
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