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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 

trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh L m Đồng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về giá đất;  

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 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ về 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 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 11 năm 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 số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 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 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 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 
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45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

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

tháng 6 năm 2014 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 tháng 01 năm 2018 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; 

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

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

tháng 6 năm 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 về thu tiền thuê đất, 

thuê mặt nước; 

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định này quy định giá 

các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Thực hiện Văn bản số 82/HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất hệ số điều chỉnh giá 

các loại đất năm 2020 trên địa bàn các huyện, thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá các 

loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Trọng  tỉnh   m Đ ng để áp dụng 

trong các trường hợp cụ thể như sau: 

1. Diện tích tính thu tiền sử dụng đất  tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu 

đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đ ng (mười tỷ 

đ ng) để xác định tiền sử dụng đất  tiền thuê đất trong các trường hợp: 

a) Tổ chức được 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 phải nộp tiền sử dụng đất; 

b) Hộ gia đình  cá nh n được Nhà nước giao 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 từ đất nông nghiệp  đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

sang đất ở đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; tính tiền thuê đất đối với đất 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-10-2018-tt-btc-sua-doi-76-2014-tt-btc-quy-dinh-thu-tien-su-dung-dat-374723.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
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nông nghiệp vượt hạn mức giao đất  vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng 

đất nông nghiệp; 

c) 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; 

d) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường 

hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại  dịch vụ  bất động 

sản  khai thác khoáng sản;  

đ) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không 

thông qua hình thức đấu giá; 

e) Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức kinh tế  tổ chức sự nghiệp 

công lập tự chủ tài chính  hộ gia đình  cá nh n  người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi chuyển từ thuê đất trả tiền 

thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; 

g) Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức  cá nh n nhận chuyển nhượng 

tài sản gắn liền với đất thuê được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử 

dụng đất còn lại  sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án; 

h) Xác định giá trị quyền sử dụng đất thuộc trường hợp được Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và 

đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa 

doanh nghiệp nhà nước; 

i) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định 

tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào 

mục đích kinh doanh thương mại  dịch vụ  bất động sản  khai thác khoáng sản. 

2. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao g m 

trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại  dịch vụ  bất 

động sản  khai thác khoáng sản). 

3. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê 

theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 

4. Xác định số tiền phải nộp đối với các trường hợp được Nhà nước giao 

đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến 

độ ghi trong dự án đầu tư. 

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

tổ chức  đơn vị. 

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

thay thế Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy 

ban nh n d n tỉnh   m Đ ng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 

trên địa bàn huyện Đức Trọng  tỉnh   m Đ ng. 
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Điều 3. Trách nhiệm thi hành: 

1. Sở Tài chính chủ trì  phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường  Sở X y 

dựng  Cục Thuế tỉnh và các cơ quan  đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn  

kiểm tra  giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo đề xuất 

cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá 

trình thực hiện và những nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành; thẩm 

định  trình Ủy ban nh n d n tỉnh xem xét điều chỉnh  bổ sung Bảng hệ số điều 

chỉnh giá các loại đất khi có đề nghị của Ủy ban nh n d n huyện Đức Trọng. 

2. Cục Thuế và Ủy ban nh n d n huyện Đức Trọng theo chức năng  nhiệm 

vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; 

thường xuyên theo dõi  điều tra  khảo sát  thu thập thông tin về biến động của giá 

đất trên thị trường hoặc một số vấn đề mới phát sinh để x y dựng phương án điều 

chỉnh  bổ sung Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn  gửi Sở Tài 

chính thẩm định  trình Ủy ban nh n d n tỉnh xem xét, quyết định sau khi xin ý 

kiến của Thường trực Hội đ ng nh n d n tỉnh. 

Điều 4. Xử lý đối với một số trường hợp cụ thể: 

1. Trường hợp thửa đất hoặc khu đất xác định giá thuộc đất đô thị  trung 

t m thương mại  dịch vụ  đầu mối giao thông quan trọng  khu d n cư tập trung 

có khả năng sinh lợi đặc biệt  có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản 

xuất kinh doanh  thương mại và dịch vụ hoặc tại một số vị trí đất thực hiện dự án 

trong cùng một khu vực  tuyến đường có hệ số sử dụng đất (mật độ x y dựng  

chiều cao của công trình) khác với mức bình qu n chung của khu vực  tuyến 

đường hoặc tại thời điểm xác định giá  giá đất thị trường tại khu vực định giá  

khu vực l n cận có biến động so với giá đất được xác định theo Bảng hệ số điều 

chỉnh giá các loại đất quy định tại Điều 1 Quyết định này thì căn cứ tình hình thực 

tế tại địa phương  Ủy ban nh n d n huyện Đức Trọng hoặc cơ quan được giao 

nhiệm vụ xác định giá đất tổ chức điều tra  khảo sát  thu thập thông tin  lập h  sơ 

đề xuất gửi Sở Tài chính thẩm định  báo cáo Ủy ban nh n d n tỉnh xem xét  quyết 

định tăng hệ số điều chỉnh giá đất để: 

a) Tính tiền sử dụng đất khi tổ chức được 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 trường hợp diện tích 

tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đ ng (tính 

theo giá đất trong Bảng giá các loại đất do Ủy ban nh n d n tỉnh quy định). 

b) Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi được Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần 

cho cả thời gian thuê đối với diện tích tính thu tiền sử dụng đất  thu tiền thuê đất 

của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đ ng (tính theo giá đất trong 

Bảng giá các loại đất do Ủy ban nh n d n tỉnh quy định) và xác định giá khởi 
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điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hàng 

năm theo quy định. 

2. Trường hợp tổ chức  cá nh n đã nộp h  sơ kê khai nghĩa vụ tài chính về 

đất đai trong năm 2020 nhưng chưa xác định  chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính 

thì thực hiện theo quy định tại Quyết định này. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội  Hội đ ng nh n d n và 

Ủy ban nh n d n tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường  

X y dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Uỷ ban nh n d n huyện Đức Trọng; 

Thủ trưởng các tổ chức và cá nh n có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./- 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Website Chính phủ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- TTTU  TTHĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh   m Đ ng; 

- CT  các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh   m Đ ng; 

- Chi cục Văn thư -  ưu trữ tỉnh   m Đ ng; 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Như Điều 5; 

-  ưu: VT  TH2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

  Đoàn Văn Việt 

 




