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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _________ 

 

Số: 61/2011/QĐ-TTg 

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích 
đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất 

phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy 
được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính 
phủ về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính 
phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 
tháng 12 năm 2004 về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp 
sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma 
túy của các cơ sở cai nghiện ma túy (công lập và ngoài công lập) được thành lập và 
cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định miễn tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai về thu tiền sử dụng đất, thu 
tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế. 
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Điều 3. Cơ sở cai nghiện ma túy được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
theo Điều 1 Quyết định này không được phép chuyển đổi, chuyển nhượng, 
chuyển mục đích sử dụng đất, tặng cho, góp vốn, thế chấp, cho thuê, cho thuê lại, 
bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được miễn tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất.  

Trường hợp cơ sở cai nghiện ma túy sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước 
giao đất, cho thuê đất theo Điều 1 Quyết định này mà không còn nhu cầu sử dụng 
đất hoặc sử dụng đất ngoài mục đích để tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị 
cai nghiện ma túy thì bị xử lý thu hồi theo quy định của pháp luật và phải nộp tiền 
thuê đất đối với thời gian sử dụng diện tích đất không đúng mục đích. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

Trường hợp cơ sở cai nghiện ma túy đã thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, 
sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy trước ngày Quyết định này có hiệu lực 
thi hành thì không được hoàn trả. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 

 


