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Số:             /STC-QLG&CS 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày      tháng 12 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

Tư pháp; 

- Cục Thuế tỉnh Hòa Bình; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 
 

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

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 về việc 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 sửa đổi, bổ sung một số điều 

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

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

việc 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 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 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; 

Ngày 10/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 

229/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền 

sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thời hạn ủy quyền đến hết ngày 

31/12/2020.  

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ủy quyền phê duyệt giá 

khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, Sở Tài chính đề nghị: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cho ý kiến đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh tiếp tục ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 

năm 2021. 

- Trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ủy quyền, đề nghị các 

Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia ý kiến dự thảo Quyết định 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


về việc ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình (có dự thảo kèm theo). 

- Căn cứ xây dựng dự thảo:  

+ Quy định tại khoản 5, Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất được bổ sung tại khoản 2 Điều 2 

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính Phủ;  

+ Quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 

16/6/2014 của Bộ Tài chính được bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 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 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

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

năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất: 

“3. Bổ sung Khoản 5 như sau: 

“5. Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất 

a) Trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất 

đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với 

các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền 

núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại thì giá khởi điểm là giá 

đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ 

số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

- Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm là hệ số điều chỉnh giá 

đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành để xác định giá đất tính thu tiền sử 

dụng đất trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua 

hình thức đấu giá. Trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu 

mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi thì căn cứ 

tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi 

điểm.” 

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

ngày 29/12/2020. Trường hợp không có ý kiến tham gia hoặc có ý kiến tham gia 

sau thời gian trên được xem là thống nhất với dự thảo. 

Đề nghị các Sở, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm, 

phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      

- Như trên;  

- UBND tỉnh (Báo cáo);      

- 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 

 

 

 

Hoàng Văn Lộc 



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:        /QĐ-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

          Hòa Bình, ngày    tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc uỷ quyền phê duyệt giá khởi điểm để bán  

đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 

2016; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

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

việc 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 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ 

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

thuê đất, thuê mặt nước; 

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

việc 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 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 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; 

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

QLG&CS ngày      /12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt 

giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có 

Dự thảo 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2934/TC-GCS&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đối với thửa đất hoặc khu đất thuộc địa 

phương quản lý mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất có giá trị (tính theo giá đất 

trong Bảng giá đất của UBND tỉnh) dưới 10 tỷ đồng. 

Thời hạn ủy quyền: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức phê duyệt 

giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành. 

- Trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao 

thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi thì căn cứ tình hình 

thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi Sở Tài chính 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh 

giá đất để xác định giá khởi điểm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND tỉnh các huyện, thành phố và các 

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

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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