
                                                                                                                                                                                                                                                                     

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số:   454  /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày    16    tháng 11 năm  2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để 

đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất khu vực thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng Khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang tại 

phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

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

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về giá đất; số 45/2014/NĐ-CP 

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

15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 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, tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

thi hành luật Đất đai; số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 về việc sửa đổi, 

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

thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ các 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; 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 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, 

thuê mặt nước;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 số 75/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 
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15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất; số 333/2016/TT-BTC 

ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước; 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; số 14/2015/TTLT-

BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp 

quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;  

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

345/TTr-STNMT ngày 23/10/2020; thông báo của Hội đồng thẩm định giá 

đất của tỉnh tại Văn bản số 1740/HĐTĐGĐ-STC ngày 16/10 /2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để 

đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất khu vực thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng Khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang tại phường Tân Hà, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (theo Quyết định phê duyệt phương án đấu 

giá số 2346/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên 

Quang), cụ thể như sau: 

1. Giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với phần diện tích đất ở 20.609 m2 là 1.074.288 đồng/m2 

(22.140.000.000 đồng = 1.074.288 đồng/m2 x 20.609 m2). 

2. Giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền 

thuê đất (trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê đất 50 năm) đối với phần diện 

tích đất thương mại, dịch vụ 3.584 m2 của dự án là 860.212 đồng/m2 

(3.083.000.000 đồng  = 860.212 đồng/m2 x 3.584 m2). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất  

- Triển khai lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 
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- Thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy hoạch, thiết kế và sử 

dụng đất đúng mục đích được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp: 

thay đổi quy hoạch, mục đích sử dụng đất so với phương án đã tính toán; chậm 

tiến độ xây dựng dự án; được cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận làm 

phát sinh tăng giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất phải nộp cho ngân sách 

nhà nước thì phải tính toán bổ sung số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án theo 

quy định. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất phải thực hiện 

nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) của dự án với nhà nước. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật về về quản lý đất đai 

và đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban 

nhân dân thành phố Tuyên Quang chịu trách nhiệm toàn diện về phương án trình 

(phương pháp xác định giá đất, số liệu tính toán, việc khảo sát xác định giá trị 

đầu vào để xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án) bảo đảm 

đúng quy định hiện hành; phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn Người trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp 

luật đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản và các 

quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Tài nguyên 

và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  (Báo cáo)           

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; (thực hiện) 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, ĐC, TC (Tính 20). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

  

    

   

 
Nguyễn Thế Giang 
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