
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:           /CV-STC-QLG&CS 
V/v Tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình về việc ban hành tạm thời giá tiền thuê 

đất có hạ tầng tại cụm khu công nghiệp Phú 

Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hòa Bình, ngày     tháng  8 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 
 

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

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

2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 68/NĐ/2017/NĐ-CP ngày 25/2/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch 

vụ; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Công văn số 1020/UBND-CNXD ngày 03/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban 

hành tạm thời giá đất có hạ tầng tại các cụm công nghiệp Đồng Tâm và Phú Thành 

II, huyện Lạc Thủy; 

Trên cơ sở Công văn số 965/SCT-QLCN ngày 22/7/2019 của Sở Công thương 

về việc xây dựng phương án giá đất có hạ tầng tại CCN Đồng Tâm và Phú Thành 

II, huyện Lạc Thủy gửi kèm Tờ trình số 65/UBND-TTr ngày 19/7/2019 của UBND 

huyện Lạc Thủy về việc quyết định giá cho thể đất có hạ tầng cụm công nghiệp 

Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; 

Ngày 08/8/2019, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị thẩm định giá tiền thuê hạ 

tầng tại cụm khu công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ kết quả thẩm định, Sở Tài chính xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành tạm thời giá tiền thuê đất có hạ tầng 

tại cụm khu công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-25-2014-tt-btc-phuong-phap-dinh-gia-chung-hang-hoa-dich-vu-221334.aspx


Để đảm bảo đúng theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định. Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết 

định nêu trên.  

 (Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình). 

Ý kiến tham gia đóng góp bằng văn bản được gửi về Sở Tài chính trước ngày 

20/8/2019. 

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:      
- Như trên;  

- UBND tỉnh (Báo cáo);      

- Cổng TTĐT tỉnh Hòa Bình (để đăng tin);               

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng Tin học Thống kê STC (để đăng tin);               

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu VT (L); 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:         /2019/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hoà Bình, ngày     tháng     năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành tạm thời giá tiền thuê đất có hạ tầng tại cụm khu công nghiệp  

Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Nghị định số 68/NĐ/2017/NĐ-CP ngày 25/2/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương 

quy đinh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/NĐ/2017/NĐ-

CP ngày 25/2/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch 

vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số    /TTr-STC-

QLG&CS ngày   tháng   năm 2019; Báo cáo thẩm định số    ngày   tháng   năm 

2019 của Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

DỰ THẢO  
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định tạm thời giá tiền thuê đất có hạ tầng tại cụm công 

nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy, tỉnh 

Hòa Bình. 

2. Các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh thuê đất tại cụm công nghiệp Phú 

Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình  

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

Điều 3. Giá tiền thuê đất có hạ tầng gồm: 

1. Tiền thuê đất phải nộp: Bằng diện tích đất công nghiệp (m2) đã được ghi 

trong hợp đồng thuê đất nhân (x) Giá đất để tính tiền thuê thuê đất nhân (x) Tỷ lệ 

phần trăm (%) đơn giá thuê đất. 

Trong đó: 

- Giá đất để tính tiền thuê đất quy định tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND 

ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 

37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định 

bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

- Tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá đất để xác định đơn giá thuê đất quy định tại 

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình về việc quy định tỷ lệ phần (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất; đơngiá 

thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình. 

2. Tiền thuê hạ tầng tại cụm công nghiệp Phú Thành II: 735 đồng/m2/năm 

(Bảy trăm ba mươi lăm đồng). 

(Giá tính trên cơ sở hạng mục đường giao thông nội bộ trong cụm công 

nghiệp Phú Thành II đã được nghiệm thu; giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 

Điều 4. Quản lý và sử dụng nguồn thu cho thuê hạ tầng 

1. Đơn vị thu: Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc 

Thủy (đơn vị sự nghiệp công lập). 

2. Thời gian, phương thức nộp tiền: Tiền thuê đất có hạ tầng do Cục Thuế tỉnh 

thông báo và được nộp 01 (một) lần/năm; Thời gian nộp trước ngày 30 tháng 6 

hàng năm. 

3. Quản lý, sử dụng nguồn thu: Tiền thu được từ việc cho thuê hạ tầng tại cụm 

công nghiệp Phú Thành II, Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp 

huyện Lạc Thủy có trách nhiệm nộp 100% vào ngân sách nhà nước. 

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 



1. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy giao Phòng Tài chính Kế hoạch huyện 

Lạc Thủy hướng dẫn Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc 

Thủy thực hiện việc thu tiền cho thuê hạ tầng đảm bảo hiệu quả, thực hiện việc 

quản lý số tiền thu được theo quy định của pháp luật.  

2. Cục Thuế tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm hướng dẫn cho Trung tâm phát 

triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy trong việc sử dụng chứng từ 

thu; đăng ký, kê khai và nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước theo quy 

định. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng       năm 2019. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám 

đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện Lạc Thủy; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công 

nghiệp huyện Lạc Thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
  

Nơi nhận: 

- Như Điều 6; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Công thương; 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Trung tâm Tin học Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
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