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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ðỊNH 

 

Số: 41/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình ðịnh, ngày 15 tháng 12  năm 2011 

  

QUYẾT ðỊNH 
Về việc Ban hành Bảng giá các loại ñất  
năm 2012 trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;  

Căn cứ Luật ðất ñai năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về 
phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2007/Nð-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng, thẩm ñịnh, 
ban hành bảng giá ñất và ñiều chỉnh bảng giá ñất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/2011/NQ-HðND ngày 09/12/2011 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 3 về ban hành Bảng giá các loại ñất năm 2012 trên ñịa 
bàn tỉnh Bình ðịnh; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

QUYẾT ðỊNH: 
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ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Bảng giá các loại ñất năm 2012 trên 
ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh. 

ðiều 2. Phạm vi áp dụng giá ñất theo quy ñịnh tại ðiều 1 

1. Giá ñất quy ñịnh tại ðiều 1 ñược áp dụng cho các trường hợp: 

a. Tính các khoản thuế, phí, lệ phí của Nhà nước liên quan ñến ñất ñai; tính tiền 
sử dụng ñất, tiền thuê ñất khi Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñối với các trường hợp 
không thông qua ñấu giá quyền sử dụng ñất và xác ñịnh giá trị quyền sử dụng ñất khi 
Nhà nước giao ñất không thu tiền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật. 

Trường hợp Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất không thông qua ñấu giá quyền sử 
dụng ñất mà giá ñất quy ñịnh tại ðiều 1 chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử 
dụng ñất thực tế trên thị trường trong ñiều kiện bình thường thì Sở Tài chính có trách 
nhiệm xem xét, báo cáo UBND tỉnh quyết ñịnh cụ thể cho phù hợp. 

b. Tính giá trị quyền sử dụng ñất ñể bồi thường, hỗ trợ về ñất ñai khi Nhà nước 
thu hồi ñất hoặc thu tiền bồi thường về ñất ñai ñối với người có hành vi vi phạm pháp 
luật gây thiệt hại ñất ñai của Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật. 

c. Tính giá trị quyền sử dụng ñất ñối với các trường hợp khác theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

2. Giá ñất quy ñịnh tại ðiều 1 không áp dụng trong các trường hợp sau: 

a. Xác ñịnh giá trị doanh nghiệp bằng quyền sử dụng ñất ñể cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước. 

Trường hợp ñược UBND tỉnh cho phép ñưa giá trị quyền sử dụng ñất vào giá trị 
doanh nghiệp ñể cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thì giá trị quyền sử dụng ñất 
ñược xác ñịnh sát với giá chuyển nhượng trên thị trường ñất ñai tại thời ñiểm xác 
ñịnh giá trị doanh nghiệp do UBND tỉnh quyết ñịnh cụ thể từng trường hợp. 

b. Tính giá trị quyền sử dụng ñất ñể giao ñất, cho thuê ñất thực hiện dự án có sử 
dụng ñất theo quy ñịnh phải thông qua ñấu giá quyền sử dụng ñất (giá trị quyền sử 
dụng ñất ñể giao ñất, cho thuê ñất thực hiện dự án có sử dụng ñất phải thông qua 
ñấu giá quyền sử dụng ñất là giá trúng ñấu giá theo quy ñịnh của pháp luật). 
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ðiều 3. ðối với giá ñất tại Khu kinh tế Nhơn Hội, giá ñất ở phục vụ bồi thường, 
hỗ trợ giải phóng mặt bằng và giá ñất ở tại Khu tái ñịnh cư ñược thực hiện theo giá 
ñất hiện hành ñã ñược UBND tỉnh ban hành tại các Quyết ñịnh cụ thể. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế 
Quyết ñịnh số 29/2010/Qð-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố; Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh và các cơ quan liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Hữu Lộc 
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