
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH LÂM ĐỒNG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 151/2010/NQ-HĐND                              Đà Lạt, ngày 20 tháng 9 năm 2010 

NGHỊ QUYẾT  

V/v quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng  

lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  

và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2010; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP 

ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh - lệ phí, Nghị định 

số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 57/2002/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất;  

Căn cứ Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 5621/TTr-UBND ngày 13/9/2010 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng, cụ thể như sau: 

1. Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận: 

Số 

TT 
Mức thu  Đơn vị tính 

Mức thu 

Hộ gia đình 

cá nhân 
Tổ chức 

I Cấp mới giấy chứng nhận lần đầu: 

1 

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (không có nhà và tài 

sản khác gắn liền trên đất) 

đồng/giấy 25.000 100.000 

2 

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất 

đồng/giấy 100.000 500.000 



 

 

II 
Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận 

bổ sung vào Giấy chứng nhận: 

1 

Trường hợp cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (không có nhà và tài 

sản khác gắn liền trên đất) 

đồng/lần cấp 20.000 50.000 

2 

Trường hợp cấp giấy  chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất 

đồng/lần cấp 50.000 50.000 

2. Tỷ lệ điều tiết lệ phí cấp giấy chứng nhận: 

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước, cơ quan thu lệ phí được 

để lại 25% trên tổng số tiền lệ phí thực thu để chi cho công tác tổ chức thu lệ phí. Số 

còn lại 75% nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. 

Điều 2. Các nội dung quy định tại Điều 1 trên đây thay thế Nghị quyết số 

132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định 

mức thu, tỷ lệ điều tiết lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Mục II Điều 1- 

Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 và Nghị quyết số 132/2009/NQ-

HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, tỷ lệ 

điều tiết và chế độ quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Bãi bỏ điểm 3.1, điểm 3.2 và 

điểm 3.5 mục 3 Lệ phí địa chính (phần Lệ phí) - Danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều 

tiết các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định danh mục khung mức thu, tỷ lệ điều tiết và 

chế độ quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí và 02 quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh căn cứ mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại lệ phí tại Nghị quyết này và các quy định hiện 

hành để ban hành quyết định và tổ chức triển khai thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII - Kỳ họp 

thứ 18 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2010./- 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Xuân Tiến 

 

 

 

 

 


