
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BNH Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

Si: 46  /20201QD-UBND Ninh BInh, ngày 04 tháng 6' nám 2020 

QUYET DINH 
Ban hành B don giá san phâm xây dirng co' s& dii' 1iu dat dai 

trên dia bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH B!NH 

Can ci'LuçIt Td chi'c chInh quyn djaphu'oiig ngày 19/6/2015, 

Can cii' Lut Giá ngày 20/6/2012, 

Can thLutDát dcii ngày 29/11/2013, 

Can cii' Nghj djnh s177/20]3/ND-CP ngày 14/11/2013 cia ChInh phz 
quy djnh chi tiêt và hu'ó'ng dan thi hành m5t so diêu cia Luçt Giá, 

Can c& Nghj djnh s 149/2016/ND-CF ngày 11/11/2016 cza GhInh phz 
tha dôi, bO sung m5t sO diêu cüa Nghj djnh sO 177/2013/ND-GP ngày 
14/11/2013 cia ChInh phz quy djnh chi tiêt và hu'ó'ng dan thi hành mç5t so diêu 
cia Luát Giá, 

Can cz Nghj djnh s 204/2004/ND-CF ngày 14/12/2004 cia hInh phü quy 
djnh ye ché d5 tiên lu'ong dOi vó'i can b, cong ch&c, viên chi'c và ly'c lu'ing vu trang, 

Can cii' Nghj djnh sO' 49/2013/ND-CF ngày 14/5/2013 cña Chinh phi quy 
djnh chi tiêt thi hành m3t so diêu cia Bó Lu2t Lao d5ng ye tiên lzto'ng, 

Can c& Nghj djn/i sO' 38/2019/ND-UP ngày 09/5/2019 cia hInh phz quy 
djnh mj'c lu'ong cci sO' dOi vO'i can b, cong chi'c, viên chi'c, li'c 1WQ'ng vu trang, 

Can thNghj djnh sO' 16/2015/ND-CF ngày 14/02/2015 cia ChInhphi quy 
djnh cci chê tier chz cia doii vj sir nghip cong lçip, 

Can c& Nghj djnh sO' 141/2016/ND-CF ngày 10/10/2016 cia Chinh phi 
quy djnh cc' ché tr chz cla do'n vj si nghip Cong 1p trong linh vl!c sy nghip 
kinh té và sy' nghip khác, 

Can c& Thông tw sO' 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 cza Bó tru'O'ng 
Bó Tài chInh hu'O'ng dan cci chê tài chInh cza dciii vj sy' nghip Cong 14p  theo 
Nghj djnh sO 141/2016/ND-CF ngày 10/10/2016 cia ChInh phi quy djnh cc' ché 
ty' chi cia do'n vj sy' nghip cOng 1p trong linh vy'c sy' nghip kinh té và sy' 
nghip khác, 

Can cii' Thông tu' sO' 35/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 cla B5 tru'&ng 
Bç5 Tài nguyen và MOi tru'O'ng ban hành Djnh mic kinh tê - k9 thu2t xáy dy'ng cci 
sO' dii' lieu dat dai; 

Can cii' Thông tu' sO' 136/201 7/TT-BTC ngày 22/12/2017 cia Bó tru'&ng Bó 
Tài chInh quy djnh lçp, quOn lj, th dyng kinh phi chi hogt dt5ng kinh té dOi vO'i 
các nhim vy chi ye tài nguyen và mOi tru'O'ng; 
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Theo d nghj cza Giám ddc Sà Tài nguyen và Mói trtrôig tgi T& trinh so 
130/TITr-STNMT ngày 23/4/2020. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Ban hành B don giá san phâm xây dirng co sr dii' 1iu dat dai 
trên dja bàn tinh Ninh BInh, bao gôm: 

1. Don giá áp dyng cho các do'n vj siy nghip thirc hin (phân A) 
a) Dcrn giá xay dirng cci sâ dft 1iu thng ké kim kê dt dai: Phii 1ic 1 

kern theo; 
b) Dan giá xây dirng co sâ dC 1iu dja chInh: Phit 1iic 2 kern theo; 
c) Dan giá xây dimg cci sTc dtt 1iu quy hotch, k hoach sir dung dat: Ph 

luc 3 kern theo; 
d) Dan giá xây drng co sâ dC 1iu giá dt: Phi 1iic 4 kern theo. 
2. Don giá áp dyng cho các doanh nghip thirc hin (phân B) 
a) Dan giá xây dimg co sô dü 1iu tMng kê kim kê dt dai: Phii 1iic 5 

kern theo; 
b) Dan giá xây dirng ca s dü 1iu dja chInh: Phii 1%lc 6 kern theo; 
c) Dan giá xây drng ca si dü 1iu quy hotch, k hoach  sir diing dt: Phii 

luc 7 kern theo; 
d) Dan giá xây dimg co sâ dü 1iu giá dt: Phi,i 1iic 8 kern theo. 
Diêu 2. Ap dyng don giá 
1. Dan giá quy djnh ti Diu 1 Quy& djnh nay áp diing di vth các cci 

quan, dan vj sir nghip cong 1p s1r dung ngân sách nhà nuóc, các to chüc và cá 
nhân có lien quan thicc hin các dir an, thirn vi xây dçrng Co sO' dü 1iu dat dai 
và duçc áp diing lam co sO' dê lap, quail i, sü diing và thanh quyêt toán kinh phi 
chi hoat  dng kinh tê dôi vO'i các nhim vi chi ye tài nguyen và rnôi tnrO'ng trên 
dja bàn tinh Ninh BInh. 

2. Dan giá áp diving di vói don vj sr nghip (dan giá 4t tu, thit bj bao 
gOm thuê VAT): áp ditng cho trumg hçp dan vi sir nghip duqc giao kê hoch và 
dir toán ngân sách tir to chüc thirc hin dir an. Dôi vâi dan vj s1r nghip duçic giao 
biên chê và ducic ngân sách nhà nithc cap kinh phi hot dng thu?mg xuyên và 
dâu tu thiêt bj, khi quyêt toán cOn phài trO' chi phi khâu hao thiêt bj và toàn b 
kinh phi dâ bô tn cho so biên chê cüa dan vj trong thO'i gian thirc hin dir an. 

3. Dan giá áp dicing di vO'i doanh nghip (dan giá vt tu, thit bj không bao 
gOm thuë VAT): áp diing cho truO'ng hqp k) kêt hçp dông dt hang vO'i các doanh 
nghip hoc dan vj sir nghip dugc Ca quan có thâm quyên phê duyt phân 1oii là 
don vj tir darn bão chi thuO'ng xuyen và chi dâu tix theo quy djnh tii Nghj djnh sO 
141/2016!ND-CP ngày 10 tháng 10 nàrn 2016 cüa ChInh phü quy djnh cci chê tir 
chü cüa don vj sir nghip cong 1p trong llnh virc kinh té và s11 nghip khác. 

4. DM vâi ngun kinh phi sir nghip bão v môi tni.rO'ng, kinh phi sir nghip 
khoa h9c, von dâu tu phát triên và nguOn von khác có nguôn gôc tü ngân sách 
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nba nithc d thrc hin cong tác xay dçrng co s& dt 1iu dt dai trên dja bàn tinh 
Ninh BInh không dugc vuçit qua dan giá dã duc phé duyt tai  Quyêt djnh nay. 

5. Khuyn khIch các t chüc, cá nhân thirc hin các dr an, thim vi hot 
dng xay drng ca si di 1iu dat dai trên dja bàn tinh Ninh BInh ngoài nguOn vOn 
ngân sách nhà nrnc ap diving don giá ban hành theo Quyêt djnh nay. 

6. Trutmg hçip Nba nrnc diu chinh mrc luang co s& thI chi phi nhân cong 
duqc tInh bang chi phi nhân cOng trong Bô don giá theo rnüc luong co s& 
1.490.000 dông/tháng nhân vói h so dieu chinh K. H sO diêu chinh K duçyc 
tInh: K = mirc luong cci sO theo quy djnh hin hànhll .490.000 dông. 

Diu 3. Hiêu 1rc thi hành 
Quyt djnh nay có hiu içrc thi hành k tir ngày 10/6/2020 và thay th 

Quyêt djnh sO 07/201 9/QD-UBND ngày 08/3/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh ye 
vic ban hành don giá san phâm xây drng co s dü 1iu dat dai trên dja bàn tinh 
NinhBInh. 

Diêu 4. Diêu khoãn chuyên tiêp 
Các,  dir an, nhim vii v xây dirng co s d& 1iu dt dai th?c hin trixc 

ngày Quyêt djnh nay có hiu lirc thI thirc hin nhu sau: 
1. Di vi khi luçmg cOng vic dang thirc hin hoc dà thrc hin nhung 

chua duçic thanh quyêt toán trirâc ngày Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi hành thI 
thirc hin theo dic an, thiêt kê k5 thut dir toán dã duçic co quan có thâm quyên 
phê duyt. 

2. Di v9i khi luqng cong vic chua thirc hin thI diu chinh b sung dir 
toán và trInh cap có thâm quyên phê duyt theo quy djnh cüa Quyêt djnh nay. 

Diu 5. To chu'c thirc hin 
1. Giao Sâ Tài nguyen và Môi trirrng t chirc cong b, huàng dn áp ding, 

dông thai theo dOi, kiêm tra, giám sat, quán 1 vic áp diing thirc hin B don giá 
san phâm xay dimg Co sâ dü 1iu dat dai trên dja bàn tinb Ninh BInh; tOng hçip 
khó khän, vwcng mac, dê xuât phisang an giãi quyêt khi áp dung b don giá trên 
(nêu co), tham mini cho Uy ban nhân dan tinh xem xét, diêu chinh theo quy djnh. 

2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các sä: Tài nguyen 
và Môi tru&ng, Tài chInb; Ciic tru0ng Ciic Thuê tinh; Giám dOe Kho bc Nhà 
nixâc tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phO; Thu trueing cac ca 
quan, don vj và tO chüc, cá nhân khác có lien quan chju trách nhim thi bath 
Quyêt djnh này./.L. 

No'inhân: 
- Nhu Diêu 5; 
- B Tài nguyen và Môi truèng; 
- B Tu pháp (Ciic Kiêm tra VBQPPL); 
- Thir?mg trirc Tinh üy NB; 
- Thung trirc HDND tinh NB; 
- Doàn Dai  biêu Quoc hOi tinh NB; 
- Chñ tjch, Phó CT UBND tinh NB; 
- Uy ban MTTQVN tinh NB; 
- Cong báo tinh NB; 
- Luu: VT, VP3,5. 

Zh_VP5_O2DG. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Phim Quang Ng9c 
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