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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất,
trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá
thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình
ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
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 việc sửa đổi, bổ sung 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 tháng 11 năm 2017 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về thu tiền sử
dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
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 số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của
Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TTBTC 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;
Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ
Tài chính về 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 quy định về
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
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Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 453/TTr-STC ngày 20
tháng 12 năm 2019 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân ban hành quyết định quy
định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng
năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá
thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê
đất, trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê
đất có mặt nước; đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan tài nguyên và môi trường; cơ quan thuế; các tổ chức, cá nhân là
người Việt Nam; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
Điều 3. Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có
mặt nước; đơn giá thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang.
1. Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm
không thông qua hình thức đấu giá, cụ thể như sau:
Số
TT

Nội dung

Mức tỷ lệ (%)
tính đơn giá
thuê đất

a

b

c

I

ĐẤT SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1

Đất tại khu vực đô thị

1.1

Thành phố Tuyên Quang

1,7

1.2

Các huyện

1,5

2
2.1

Đất tại nông thôn
Đất tại các vị trí ven trục đường giao thông chính (quốc lộ,
tỉnh lộ, huyện lộ) các đầu mối giao thông, khu công nghiệp,
khu thương mại, khu du lịch

2.1.1 Thành phố Tuyên Quang

1,5

2

Số
TT

Nội dung

Mức tỷ lệ (%)
tính đơn giá
thuê đất

a

b

c

2.1.2 Các huyện
2.2

1,2

Đất tại khu vực nông thôn các vị trí còn lại

2.2.1 Thành phố Tuyên Quang

1,0

2.2.2 Các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên

0,8

2.2.3 Các huyện: Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa

0,6
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Đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án
thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến
khích đầu tư theo quy định của pháp luật

II

ĐẤT SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM
NGHIỆP; ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC VÀ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1

Thành phố Tuyên Quang

0,7

2

Các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên

0,6

3

Các huyện: Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa

0,5

0,6

2. Đơn giá thuê đất có mặt nước:
Đối với trường hợp không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản 1
Điều 10 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính thì đơn
giá thuê đất có mặt nước được xác định bằng 100% đơn giá thuê của loại đất có
cùng mục đích sử dụng.
3. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm:
a) Đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm
(không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất):
- Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, đơn giá thuê đất được xác định
bằng 25% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng.
- Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn
giá thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê xác định bằng 25% đơn giá thuê
đất trên bề mặt với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có
cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.
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b) Đối với đất xây dựng công trình ngầm gắn với phần ngầm công trình xây
dựng trên mặt đất mà có phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài
phần diện tích đất trên bề mặt có thu tiền thuê đất thì đơn giá thuê đất phải nộp của
phần diện tích vượt thêm này được xác định theo quy định tại điểm a, khoản này.
Điều 4. Xử lý chuyển tiếp
1. Đối với trường hợp người sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền cho
phép thuê đất, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước, có hợp
đồng thuê đất, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước đang
trong chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất là 05 năm trước ngày Quyết định này có
hiệu lực thì tiếp tục được ổn định đơn giá thuê đất cho thời gian còn lại và không
phải xác định lại đơn giá thuê đất theo mức tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại
Quyết định này. Khi hết chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất 05 năm thì thực hiện
theo quy định tại quyết định này.
2. Đối với trường hợp người sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền cho
phép thuê đất, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trước
ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa thực hiện luân chuyển hồ
sơ để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định, kể từ ngày Quyết định này có
hiệu lực thi hành mới thực hiện luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính
thì việc xác định đơn giá thuê đất theo mức tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại các
Quyết định về xác định đơn giá thuê đất theo từng thời kỳ. Thời điểm áp dụng
Quyết định về xác định đơn giá thuê đất là thời điểm Quyết định cho thuê đất,
thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước có hiệu lực thi hành.
Điều 5. Điều khoản thi hành.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 10
tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành
mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất theo từng khu vực,
tuyến đường tương ứng với mục đích sử dụng đất và mức tỷ lệ phần trăm (%)
để tính thu tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, áp dụng trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
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Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ
trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
(Báo
- Bộ Tài chính;
cáo)
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ TN và Môi trường;
- UBMT tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Ban Kinh tế NS - HĐND tỉnh;
- Như Điều 6 (Thi hành);
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Các Phó VPUBND tỉnh;
- Phòng tin học và Công báo;
- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, ĐC, TC (Tính).

Trần Ngọc Thực
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