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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 08/2020/QĐ-UBND 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  31 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về việc 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; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định  

số 123/2017/NĐ-CP  ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc 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; Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định 

về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu 

công nghệ cao;  

Căn cứ 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; Thông tư 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; 

Thông tư 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 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài 

chính; Thông tư 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 16/06/2014 

của Bộ Tài chính; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc 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, điều 

chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy 

định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 436 /STC-GCS 

ngày 17/02/2020; Báo cáo thẩm định số 49/BC-STP ngày 12/02/2020 của Sở Tư 
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pháp; sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 

123/HĐND ngày 27/3/2020. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH:[[ 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 để xác 

định giá đất cụ thể quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Điều 4, Điều 10 Nghị định số 35/2017/NĐ-

CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có 

chức năng xác định giá đất cụ thể. 

2. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất 

1. Trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ cụ thể:  

Các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, 

Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật đất đai, 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 mà thửa đất hoặc 

khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng; 

xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền 

thuê đất hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ 

tiếp theo; xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử 

dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. 

2. Các trường hợp quy định tại: Điểm b Khoản 1, điểm b Khoản 3, điểm a 

Khoản 4 Điều 4; khoản 2 Điều 10 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 

của Chính phủ. 

3. Quy định cụ thể tại điểm b Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-

CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ, như sau: “ -Trường hợp diện tích tính thu tiền 

thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng 

giá đất) dưới 30 tỷ đồng, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là giá đất cụ 

thể do Ban Quản lý Khu kinh tế xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá 

đất và phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính. Sở Tài chính có ý 

kiến về giá khởi điểm trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề 
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nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế. Giá đất để xác định số tiền thuê đất phải nộp 

một lần cho cả thời gian thuê là giá đất trúng đấu giá” . 

Điều 4. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 (Hệ số K) 

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với các loại đất năm 2020 áp dụng chung trên 

địa bàn tỉnh bằng 1 (K = 1). 

Điều 5. Nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số điều chỉnh giá đất 

Các trường hợp xác định giá đất cụ thể theo hệ số điều chỉnh giá đất quy 

định tại Điều 3 Quyết định này được xác định bằng giá đất theo mục đích sử dụng 

của Bảng giá các loại đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định tại Quyết định số 

61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành  bảng giá 

đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhân với hệ số điều chỉnh giá đất được quy 

định tại Điều 4 Quyết định này, cụ thể như sau: 
 

Giá đất cụ thể tính theo 

phương pháp hệ số điều 

chỉnh giá đất 

= 
Giá đất trong Bảng giá đất do 

UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định  
x 

Hệ số điều 

chỉnh giá đất 

(K) 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, hoặc có biến động cần 

điều chỉnh về giá đất trên thị trường thì các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: 

Tài chính,Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục 

trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 7; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Tổng cục Thuế; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, các Phó VP; 

- Sở Tư pháp; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, NL2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đặng Ngọc Sơn  
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