
4 CÔNG BÁO/Số 02/Ngày 01-01-2013

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 56/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục xác ñịnh nghĩa vụ tài chính  

theo giá thị trường khi Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích  

sử dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất  

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính 

phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 101/2005/Nð-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính 

phủ về thẩm ñịnh giá; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính 

phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 

11 năm 2004 về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ 
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quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2010/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03 

tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 121/2010/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 142/2005/Nð-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài 

chính sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 

12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài 

chính sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 142/2005/Nð-CP ngày 14 tháng 

11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 10568/STC-BVG ngày 

31 tháng 10 năm 2012 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Công văn số 

3659/STP-VB ngày 03 tháng 12 năm 2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về trình tự, thủ tục xác 

ñịnh nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường khi Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, 

chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất 

tại Thành phố Hồ Chí Minh”. 

ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ 

quan liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết ñịnh thành 

lập Hội ñồng Thẩm ñịnh giá Thành phố. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Xây 

dựng, Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Chủ 
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tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Trưởng Ban Quản lý ñầu tư và xây dựng các khu 

ñô thị mới, Khu Công nghiệp, chế xuất, Khu Công nghệ cao cùng các cá nhân, tổ 

chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Về trình tự, thủ tục xác ñịnh nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường  

khi Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất,  

chuyển hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất  

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 56/2012/Qð-UBND 

ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

a) Giao ñất có thu tiền sử dụng ñất. 

b) Cho thuê ñất. 

c) Chuyển mục ñích sử dụng ñất. 

d) Chuyển hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất có thu tiền sử dụng 

ñất ổn ñịnh lâu dài hoặc có thời hạn. 

2. ðối tượng áp dụng: Tổ chức và cá nhân ñược Nhà nước giao ñất, cho thuê 

ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao 

ñất theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này.  

3. ðối tượng không áp dụng: ðịnh giá ñể xác ñịnh giá thị trường quy ñịnh tại 

Quyết ñịnh số 14/2012/Qð-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về ñơn giá thuê ñất, thuê mặt nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

và Quyết ñịnh số 28/2012/Qð-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về ban hành hệ số ñiều chỉnh giá ñất tính thu tiền sử dụng ñất ở ñối 

với gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

ðiều 2. Nguyên tắc và cơ sở pháp lý ñể thẩm ñịnh giá 
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1. Nguyên tắc: 

Tất cả các trường hợp ñất ñã có quyết ñịnh hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển hình thức 

sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất có thu tiền sử dụng ñất ñều phải thực hiện quy 

trình thẩm ñịnh giá; Hội ñồng Thẩm ñịnh giá Thành phố thẩm ñịnh lại trình Ủy ban 

nhân dân Thành phố phê duyệt.  

2. Cơ sở pháp lý về thẩm ñịnh giá: 

- Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về 

phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất. 

- Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP. 

- Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của 

Chính phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất và Nghị ñịnh số 

123/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP. 

- Quyết ñịnh số 77/2005/Qð-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính 

về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm ñịnh giá Việt Nam (ñợt 2). 

- Quyết ñịnh số 129/2008/Qð-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài 

chính về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm ñịnh giá (ñợt 3). 

Trong trường hợp Nhà nước có những quy ñịnh ñiều chỉnh, sửa ñổi các văn bản 

nêu trên thì thực hiện theo các văn bản mới. 

 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

 

ðiều 3. Thành phần hồ sơ thẩm ñịnh giá 

Hồ sơ ñược lập thành 2 bộ, gồm: 

1. Văn bản giao ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất, 

chuyển hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất có thu tiền sử dụng ñất của cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền. 

2. Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch 

kiến trúc theo quy ñịnh. 
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3. Bản ñồ hiện trạng vị trí ñất tỷ lệ 1/500 trên nền ñịa chính mới do ñơn vị có 

chức năng ño ñạc bản ñồ lập ñược cơ quan có thẩm quyền kiểm tra (01 bản chính và 

1 bản sao chụp). 

4. Các hồ sơ khác có liên quan. 

ðiều 4. Thẩm ñịnh giá trị quyền sử dụng ñất 

Giá trị quyền sử dụng ñất ñược xác ñịnh trên cơ sở diện tích ñất ñược giao, thuê, 

chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất 

và ñơn giá quyền sử dụng ñất. 

1. ðối với diện tích:  

a) Diện tích ñất ñể tính tiền sử dụng ñất khi giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục 

ñích sử dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất có thu tiền 

sử dụng ñất ñược căn cứ theo Quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử 

dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng ñất của cơ quan có thẩm quyền và Bản ñồ hiện 

trạng vị trí ñất tỷ lệ 1/500 trên nền ñịa chính mới do ñơn vị có chức năng ño ñạc bản 

ñồ lập ñược cơ quan có thẩm quyền kiểm tra. 

b) ðối với diện tích ñất nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới, hẻm giới, hành 

lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, Nhà nước sẽ thu hồi ñể ñầu tư xây dựng 

thì không phải thẩm ñịnh giá trị quyền sử dụng ñất phần diện tích ñất này. 

c) Việc phân bổ tiền sử dụng ñất ñối với trường hợp công trình xây dựng nhiều 

tầng gắn liền với ñất ñược Nhà nước giao ñất cho nhiều ñối tượng sử dụng thực hiện 

theo ðiểm 2.1 Khoản 2 ðiều 1 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 

2011 của Bộ Tài chính.  

2. Về ñơn giá quyền sử dụng ñất (nếu áp dụng theo phương pháp thặng dự và 

phương pháp thu nhập). 

a) ðơn giá quyền sử dụng ñất do ñơn vị tư vấn thẩm ñịnh giá xác ñịnh và Hội 

ñồng Thẩm ñịnh giá Thành phố thẩm ñịnh lại theo các phương pháp do Chính phủ 

quy ñịnh và các tiêu chuẩn thẩm ñịnh giá do Bộ Tài chính ban hành (nêu tại Khoản 2 

ðiều 2 Quy ñịnh này).  

b) Thông số kỹ thuật ñược sử dụng trong phương pháp thặng dư và phương pháp 

thu nhập như sau:  

b.1) Tỷ suất chiết khấu = Tỷ suất vốn hóa  = Tỷ lệ an toàn + Phụ phí rủi ro 

- Tỷ suất chiết khấu: là một phân số dùng ñể chuyển ñổi dòng thu nhập dự tính 

Tài 
liệ

u n
ày

 đư
ợc

 lư
u t

rữ
 tạ

i h
ttp

://c
afe

lan
d.v

n



10 CÔNG BÁO/Số 02/Ngày 01-01-2013

trong tương lai thành giá trị hiện tại của tài sản. Tỷ suất chiết khấu có thể là: tỷ suất 

vốn hóa, tỷ suất lãi vay trong kỳ ñầu tư, tỷ suất thu hồi vốn (tỷ suất hoàn vốn nội bộ) 

hoặc tỷ suất thuế thực.  

- Tỷ suất chiết khấu hàng năm của dự án ñược tính theo lãi suất cho vay kinh 

doanh bất ñộng sản trung hạn bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên ñịa bàn 

Thành phố (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành 

phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt 

Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) công bố ở thời ñiểm thẩm ñịnh giá. 

b.2) Lãi suất vốn vay ngân hàng: ðược tính theo lãi suất cho vay kinh doanh bất 

ñộng sản trung hạn bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên ñịa bàn Thành phố 

(Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh, Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành phố 

Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh) công bố ở thời ñiểm thẩm ñịnh giá.  

b.3) ðơn giá xây dựng công trình: Theo suất vốn ñầu tư xây dựng công trình do 

Bộ Xây dựng ban hành ở thời ñiểm thẩm ñịnh giá. Trường hợp suất vốn ñầu tư xây 

dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành chưa có quy ñịnh thì áp dụng Biểu giá 

chuẩn về suất vốn ñầu tư xây dựng công trình trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành ở thời ñiểm thẩm ñịnh giá. ðối với các 

công trình xây dựng ñặc thù thì xin ý kiến của Bộ Xây dựng. 

b.4) Lợi nhuận của nhà ñầu tư: ðược tính theo lãi suất huy ñộng tiền bằng ñồng 

VN kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên ñịa bàn Thành phố 

(Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh, Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành phố 

Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh) công bố hàng tháng (loại trả lãi sau) cộng thêm phí quản lý 

2%/năm trên tổng doanh thu của dự án. 

3. Về thời ñiểm thẩm ñịnh giá:  

Giá ñất tính thu tiền sử dụng ñất, cho thuê ñất là giá ñất theo mục ñích sử dụng 

ñất ñược giao, thuê, chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng ñất từ 

Tài 
liệ

u n
ày

 đư
ợc

 lư
u t

rữ
 tạ

i h
ttp

://c
afe

lan
d.v

n



CÔNG BÁO/Số 02/Ngày 01-01-2013 11

thuê ñất sang giao ñất tại thời ñiểm có quyết ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; trường hợp thời ñiểm bàn giao ñất không ñúng với thời ñiểm ghi trong quyết 

ñịnh giao ñất thì giá ñất tính thu tiền sử dụng ñất là giá ñất theo mục ñích sử dụng ñất 

ñược giao tại thời ñiểm bàn giao ñất thực tế theo Khoản 1.1 và 1.2 ðiều 1 Thông tư 

số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính.  

ðiều 5. Thời gian thẩm ñịnh giá 

Sau khi nhận ñủ hồ sơ theo ðiều 3 Quy ñịnh này, trong thời gian không quá 10 

ngày làm việc, Hội ñồng Thẩm ñịnh giá Thành phố thực hiện việc tổ chức ñấu thầu 

hoặc chỉ ñịnh thầu ñơn vị tư vấn có chức năng thẩm ñịnh giá ñể ký hợp ñồng thuê tư 

vấn theo quy ñịnh. Thời gian ñơn vị tư vấn tiến hành thẩm ñịnh giá và phát hành 

chứng thư không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp ñồng. 

Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận ñược Chứng thư kèm 

báo cáo kết quả ñịnh giá do ñơn vị tư vấn cung cấp, Hội ñồng Thẩm ñịnh giá Thành 

phố tiến hành thẩm ñịnh trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết ñịnh phê 

duyệt giá. 

ðiều 6. Hướng dẫn việc nộp tiền 

Sau khi nhận ñược quyết ñịnh phê duyệt giá của Ủy ban nhân dân Thành phố, 

trong thời gian 07 ngày làm việc, Cục Thuế Thành phố, Chi Cục Thuế quận, huyện 

hướng dẫn việc nộp tiền sử dụng ñất theo quy ñịnh. 

ðiều 7. Thời hạn nộp tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất 

Tổ chức và cá nhân ñược Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử 

dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất có trách nhiệm nộp 

tiền vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan Thuế. Quá thời hạn nộp tiền 

mà người sử dụng ñất chưa hoàn tất việc nộp tiền sẽ chịu nộp phạt theo quy ñịnh của 

pháp luật về quản lý thuế. 

ðiều 8. Chi phí liên quan ñược khấu trừ vào số tiền sử dụng ñất khi giao 

ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất 

sang giao ñất có thu tiền sử dụng ñất 

Các chi phí liên quan ñược trừ gồm:  

1. Chi phí ño vẽ. 

2. Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường 

giải phóng mặt bằng theo phương án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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3. Các chi phí khác có liên quan. 

ðiều 9. Nguyên tắc xác ñịnh nghĩa vụ tài chính nộp bổ sung khi ñiều chỉnh 

chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc 

1. ðối với trường hợp người mua ñã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về ñất theo mức 

giá ñã ñược Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và ñề nghị thay ñổi quy hoạch chi 

tiết, quy hoạch xây dựng và ñược Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận thì phải 

xác ñịnh nghĩa vụ tài chính ñể nộp bổ sung theo nguyên tắc như sau: 

Nghĩa vụ tài chính phải nộp bổ sung ñược tính theo nguyên tắc là phần chênh 

lệch tăng thêm giữa giá trị quyền sử dụng ñất ñã ñược Ủy ban nhân dân Thành phố 

phê duyệt theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc xác ñịnh khi giao ñất, chuyển mục 

ñích sử dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất và giá trị 

quyền sử dụng ñất theo các chỉ tiêu quy hoạch ñiều chỉnh tại thời ñiểm Ủy ban nhân 

dân Thành phố cho phép ñiều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc.  

2. ðối với trường hợp ñặc biệt do Nhà nước quyết ñịnh ñiều chỉnh giảm chỉ tiêu 

quy hoạch kiến trúc sau khi người mua ñã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về ñất thì người 

sử dụng ñất ñược hoàn trả số tiền sử dụng ñất ñược xác ñịnh lại bằng chênh lệch số 

tiền sử dụng ñất theo các chỉ tiêu quy hoạch cũ trừ ñi số tiền sử dụng ñất theo các chỉ 

tiêu quy hoạch mới (nếu có). 

3. Không xác ñịnh nghĩa vụ tài chính ñể hoàn trả khi người sử dụng ñất ñề nghị 

ñiều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch giảm. 

ðiều 10. Xác ñịnh nghĩa vụ tài chính nộp bổ sung hoặc hoàn trả khi ñiều 

chỉnh số liệu diện tích ñất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc không thay ñổi 

Trường hợp khi bàn giao ñất thực tế cho người sử dụng ñất, nếu diện tích ñất 

thực tế tăng hoặc giảm so với diện tích ñược sử dụng khi xác ñịnh giá thu tiền sử 

dụng ñất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc không thay ñổi thì số tiền phải nộp tăng 

thêm hoặc giảm ñi ñược tính theo công thức: 

 

 

= -----------------------------------------------  x  Phần diện tích ñất tăng hoặc giảm 

 

 

 

Giá trị quyền sử dụng ñất ñã ñược  
Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt  

Diện tích ñất ñược sử dụng khi xác 
ñịnh giá thu tiền sử dụng ñất 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 11. Trách nhiệm của các sở - ngành, các ñơn vị có liên quan 

1. Sở Xây dựng: Có trách nhiệm tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn ñầu tư xây dựng công trình trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý các khu chức năng ñô thị: Có trách 

nhiệm cung cấp thông tin chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy ñịnh. 

3. ðơn vị quản lý, sử dụng nhà, ñất, tổ chức, cá nhân sử dụng ñất:  

a) Liên hệ cơ quan có thẩm quyền ñể ñược cung cấp thông tin chỉ tiêu quy hoạch 

theo quy ñịnh (nếu có). 

b) Có trách nhiệm kê khai nghĩa vụ tài chính về ñất tại cơ quan Thuế (Cục Thuế 

Thành phố, Chi Cục Thuế quận, huyện) theo quy ñịnh. Trường hợp chậm kê khai 

nghĩa vụ tài chính về ñất thì xử lý theo ðiểm c Mục 1.5.1 Khoản  1 ðiều 1 Thông tư 

số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  

a) Kiểm tra Bản ñồ hiện trạng vị trí ñất tỷ lệ 1/500 ñối với tổ chức ñược giao ñất, 

chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng ñất trong thời gian không 

quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược Bản ñồ hiện trạng vị trí ñất do ñơn vị ño 

ñạc bản ñồ cung cấp; 

b) Sau khi nhận ñược Quyết ñịnh giao ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, hình 

thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất có thu tiền sử dụng ñất của tổ chức, chuyển 

thông tin hồ sơ ñịa chính kèm theo Bản ñồ hiện trạng vị trí ñất tỷ lệ 1/500, thông tin 

chỉ tiêu quy hoạch ñến Cục Thuế Thành phố và Hội ñồng Thẩm ñịnh giá Thành phố 

(Sở Tài chính) trong thời gian 05 ngày làm việc. 

c) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất sau khi tổ chức sử dụng ñất ñã thực 

hiện xong nghĩa vụ tài chính ñối với Nhà nước theo quy ñịnh. 

d) Quản lý phần diện tích ñất trong lộ giới. 

5. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm:  

a) Cung cấp thông tin chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy ñịnh. 
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b) Kiểm tra Bản ñồ hiện trạng vị trí ñất tỷ lệ 1/500 ñối với người sử dụng ñất là 

cá nhân trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược Bản ñồ 

hiện trạng vị trí ñất do ñơn vị ño ñạc bản ñồ cung cấp. 

c) Sau khi ban hành Quyết ñịnh giao ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển 

hình thức sử dụng ñất từ thuê ñất sang giao ñất có thu tiền sử dụng ñất cho hộ gia 

ñình, cá nhân, chuyển thông tin hồ sơ ñịa chính kèm theo Bản ñồ hiện trạng vị trí ñất 

tỷ lệ 1/500, thông tin chỉ tiêu quy hoạch ñến Hội ñồng Thẩm ñịnh giá Thành phố (Sở 

Tài chính) và Chi Cục Thuế quận, huyện trong thời gian 05 ngày làm việc. 

d) Quản lý phần diện tích ñất trong lộ giới theo quy ñịnh. 

6. Hội ñồng Thẩm ñịnh giá Thành phố:  

a) Thường trực Hội ñồng Thẩm ñịnh giá Thành phố (Sở Tài chính): Căn cứ hồ 

sơ thông tin ñịa chính kèm Bản ñồ hiện trạng vị trí ñất tỷ lệ 1/500 và thông tin quy 

hoạch kiến trúc do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, tiến hành tổ chức ñấu thầu hoặc 

chỉ ñịnh thầu ñơn vị tư vấn có chức năng thẩm ñịnh giá ñể ký hợp ñồng thuê tư vấn 

lập Chứng thư kèm báo cáo kết quả ñịnh giá. Sau khi tiếp nhận Chứng thư thẩm ñịnh 

giá, Thường trực Hội ñồng Thẩm ñịnh giá Thành phố (Sở Tài chính) báo cáo, trình 

Hội ñồng Thẩm ñịnh giá Thành phố tổ chức họp thẩm ñịnh.  

b) Hội ñồng Thẩm ñịnh giá Thành phố tổ chức họp thẩm ñịnh giá và trình Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết ñịnh phê duyệt giá giao ñất, thuê ñất, 

chuyển quyền sử dụng ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, chuyển hình thức sử dụng 

ñất từ thuê ñất sang giao ñất có thu tiền sử dụng ñất theo quy ñịnh. 

7. Cục Thuế Thành phố, Chi Cục Thuế quận, huyện có trách nhiệm: Căn cứ 

thông tin ñịa chính do cơ quan Tài nguyên và Môi trường chuyển ñến theo ðiểm b 

Khoản 4 và ðiểm c Khoản 5 ðiều này, tiếp nhận kê khai nghĩa vụ tài chính về ñất, 

hướng dẫn việc nộp tiền, thu nộp tiền vào ngân sách, xác ñịnh số tiền phạt chậm nộp 

và xác nhận tổ chức sử dụng ñất ñã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính ñối với Nhà 

nước. 

8. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các ñơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo ñúng thời hạn quy ñịnh. Trường hợp xử lý 

hồ sơ không ñúng thời hạn quy ñịnh làm ảnh hưởng ñến tiến ñộ thu tiền sử dụng ñất 

thì Giám ñốc Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và Thủ trưởng các 

ñơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về chuyên môn, 

nghiệp vụ ñược phân công. 
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ðiều 12. ðiều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh này, khi xét thấy cần thiết, Giám ñốc Sở Tài 

chính phải kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố ñiều chỉnh, bổ sung, sửa 

ñổi cho phù hợp với quy ñịnh của pháp luật và tình hình thực tiễn của Thành phố./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
 

 

 

Tài 
liệ

u n
ày

 đư
ợc

 lư
u t

rữ
 tạ

i h
ttp

://c
afe

lan
d.v

n




