
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC-QLGCS 
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết 

định quy định hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Kế hoạch và đầu tư; 

- Sở Xây dựng; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/ 5/2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt 

nước; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị Quyết số 09/HĐND-TH ngày 21/01/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc cho thống nhất hệ số giá đất năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình; 

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

tại Công văn số 498/VPUBND-NNTN ngày 03/02/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Sở Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định hệ số giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

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 15/2/2020. 

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

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                

- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để đăng tin); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

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

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu: VT, (L). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                         
 

 

 

 

 

Bùi Văn Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:         /2020/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Hòa Bình, ngày       tháng    năm 2020 

 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2014 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quy định thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy 

định về khung giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-234574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-123-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-ve-thu-tien-su-dung-dat-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-367263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-76-2014-tt-btc-huong-dan-45-2014-nd-c-thu-tien-su-dung-dat-237815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-234574.aspx


Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều 

chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Thực hiện Nghị Quyết số 09/HĐND-TH ngày 21/01/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc cho thống nhất hệ số giá đất năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình; 

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

QLG&CS ngày      tháng 02 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình là 1,0 lần. 

Điều 2. Các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá 

đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, bao gồm: 

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ 

gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá 

nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn 

mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-36-2014-tt-btnmt-phuong-phap-dinh-gia-dat-xay-dung-dieu-chinh-bang-gia-dat-242349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-76-2014-tt-btc-huong-dan-45-2014-nd-c-thu-tien-su-dung-dat-237815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-234574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-76-2014-tt-btc-huong-dan-45-2014-nd-c-thu-tien-su-dung-dat-237815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-234574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx


2. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử 

dụng đất. 

3. Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không 

thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

4. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 

mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính 

tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà 

nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 

5. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, 

cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển 

sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại 

giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển 

sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo 

quy định của Luật này. 

6. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử 

dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định 

trong dự án. 

7. Xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo 

giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng; xác định giá đất để làm căn cứ tính 

tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà phải xác 

định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; xác định giá đất để 

làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho 

thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. 

8. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 101, Khoản 4 Điều 102 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

9. Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (trường hợp quy định 

tại mục này đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, 

khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau hoặc trường 

hợp tại khu vực thu hồi đất không bảo đảm yêu cầu về thông tin để áp dụng các 

phương pháp định giá đất quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị 

định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất để 

xác định giá đất cụ thể của từng thửa đất). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng     năm 2020 

và bãi bỏ Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx


dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 

2019. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

  
Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ TP; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh HB; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, NNTN (). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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