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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 32/2020/Qð-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2020  

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành mức tỷ lệ phần trăm tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm 

 trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2017/Nð-CP  ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước trong Khu Kinh 

tế, Khu Công nghệ cao; 

Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC  ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 35/2017/Nð-CP ngày 03 tháng 4 năm 

2017 của Chính phủ quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt 

nước trong Khu Kinh tế, Khu Công nghệ cao;  

Thực hiện Kết luận của Tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố tại 

Thông báo số 831/TB-VP ngày 18 tháng 11 năm 2020; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4342/TTr-QLG-STC ngày   14 

tháng 7 năm 2020 và Công văn số 7822/STC-QLG ngày 08 tháng 12 năm 2020; ý 

kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Công văn số 2230/STP-VP ngày 14 tháng 5 năm 

2020 và Công văn số 5602/STP-VB ngày 01 tháng 12 năm 2020. 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phạm vi áp dụng 

Quyết ñịnh này quy ñịnh về mức tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá thuê ñất trả 

tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1.Tổ chức, cá nhân ñược Nhà nước cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm trong 

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

ðiều 3. Mức tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm 

Mức tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm trong Khu Công 

nghệ cao Thành phố ñược quy ñịnh như sau: 

1. Mục ñích sử dụng ñất thuê là kinh doanh thương mại, dịch vụ: mức tỷ lệ % 

tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm là  một phẩy ba phần trăm (1,3%). 

2. Mục ñích sử dụng ñất thuê là sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (không 

bao gồm ñất sử dụng vào mục ñích kinh doanh thương mại, dịch vụ); ñất công cộng 

có mục ñích kinh doanh: mức tỷ lệ % tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng năm là một 

phần trăm (1%).  

ðiều 4. Hiệu lực thi hành 

1.Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng  12 năm 2020.  

2.Các hồ sơ thuê ñất phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 ñến ngày Quyết 

ñịnh này có hiệu lực ñược áp dụng quy ñịnh về tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá thuê 

ñất trả tiền hàng năm tại Quyết ñịnh này 

3. Quyết ñịnh này thay thế các Quyết ñịnh: 

a) Quyết ñịnh số 5754/Qð-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về một số cơ chế, chính sách thu hút ñầu tư vào Khu Công nghệ cao 

thành phố. 

b) Quyết ñịnh số 1719/Qð-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về bổ sung ðiều 2 Quyết ñịnh số 5754/Qð-UBND ngày 28 tháng 12 
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năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về một số cơ chế, chính sách thu hút ñầu 

tư vào Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Quyết ñịnh số 3907/Qð-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về ban hành mức giá thuê ñất hàng năm áp dụng từ ngày 09 tháng 4 

năm 2018 ñến ngày 31 tháng 12 năm 2019 trong Khu công nghệ cao Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

ðiều 6. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Trưởng Ban 

Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9, Cục 

Trưởng Cục Thuế Thành phố và cá nhân, tổ chức thuê ñất trong Khu Công nghệ cao 

Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thành Phong 

 

   


