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U BAN NHAN DAN 
THANH PHO BA NANG 

CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
fNc 1p - Tir do - Hnh phuic 

So: O3 /2022/QD-TJBND Da Náng, ngày 0.3 tháng 3 nám 2022 

99ETBTNH 
Ban hanh hç so theu chinh gia dat ap ding 

cho nãm 2022 trên dja bàn thành ph Ba Nãng 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO nA NANG 

Can ctLuát Td chic ChInh quyn diaphiccing  ngày 19 tháng 6 nám 2015;  

Can cii' Lult si'ca dO'i, bo sung môt sO' diu cia Luát To chic ChInh phi và 
Lut TO chic OiInh quyên djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can ci'c Lu4t Dat dai ngày 29 tháng 11 nám 2013;  

Can ci Nghj d'/nh sO' 44/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cza C'hinh 
phz Quy djnh ye giá dát, 

Can cz Nghj dinh sO' 45/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia C'hInh 
phz. Quy djnh ye thu tin th dyng dOt; 

Can ci'c Nghj dfnh sO' 46/2014/ND-CF ngày 15 thOng 5 nám 2014 ci'ea C'hInh 
phi Quy ä'inh ye thu tiên thué dOt, thuê mat nicâc, 

COn ci Nghi dinh so' 135/2016/ND-CT ngày 09 tháng 9 nOrn 2016 cia 
GThmnh phz tha dOi, bO sung môt sO diu cza cOc Nghj dfnh quy dlnh  ye thu tiên th 
c4ing dOt, thu tién thuê dOt, thué mat nzthc, 

COn cz.'rNghi äinh sO' 01/2017/ND-CT ngày 06 thOng 01 nOm 2017 cia CvhInh 

phi sz'ca dOi, bO sung rn5t sO Nghi dinh quy dnh chi tiêt thi hành Lut DOt dai; 

COn c' Nghj djnh so' 35/2017/ND-CF ngày 03 thOng 4 nOm 2017 cia ChInh 
phi Quy djnh ye thu tién sz, dyng dO't, thu tin thuê d4't, thuê mt ntcoc trong khu 
kinh té, khu cOng ngh cao; 

COn ci Nghj dinh so' 123/2017/ND-CF ngày 14 tháng 11 nOm 2017 cza 
ChInh phi tha dOi, bo sung mç5t sO' diu c?,a cOc Nghj djnh quy djnh ye thu tién si 
ding dOt, thu tiên thuê Ot, thuê mat nzthc, 

COn ci ThOng tu sd 36/2014/TT-BThTMT ngày 30 thOng 6 näm 2014 cia B 
tru'&ng B(5 Tài nguyen và MOi truàng Quy d/nh chi tietphucingphOp dfnh giO dOt, 
xOy dyng, diéu chinh bOng giO dOt; djnh giO dOt cu the vO tu vOn xOc djnh giO dOt; 

('On ct ThOng tu' sO' 76/2014/TT-BTC ngày 16 thOng 6 nOm 2014 cza B 
trwàng Bç5 TOi chInh Hu'&ng dn môt sO Diu cza Ngh/ d/nh sO 45/2014/ND-CT 
ngOy 15 thOng 5 nOm 2014 cia chInhphz Quy dinh ye thu tién th dyng ddt, 

('On ct Thông tu' so' 77/2014/TT-BTC ngày 16 thOng 6 nOm 2014 cia B5 
tru'O'ng Bç3 TOi chInh Hu'&ng dOn môt so Dieu cza Ngh/ dfnh sO 46/2014/ND-cF 
ngày 15 thOng 5 nOm 2014 ca ChInh phi Quy djnh ye thu tiên thuê dOt, thuê mçt 
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nthc; 

Can cz'r Thông tu so' 332/2016/TT-BTCngày 26 tháng 12 nàm 2016 cia Bó 
trwó'ng B Tài chInh s&a dOi, bO sung mt sO diéu cia Thông tw SO 76/20]4/TT-
BTC ngày 16 tháng 6 nám 2014 cia Bç5 Tài chInh huóvig dan mct sO diêu cüa Nghi 
dnh 45/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia ChInh phi Quy djnh ye tién 
th dng dat; 

Gán c& Thông tu' sO' 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 nàm 2016 cia Bç5 
trithng B5 Tài chInh sia doi, bO sung mt sá diu cña Thông tu' so 77/2014/IT-
BTCngày 16 tháng 6 nám 2014 hir&ng dan mt sO diêu cia Nghj d/nhsO 
46/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia ChInh phi Quy djnh ye tiên time 
dat, thuê mt nzthc; 

Can cz Thông tu' so 89/201 7/TT-BTC ngày 23 tháng 8 nám 2017 cza Bó 
trzthng Bç5 Tài chinh hu'O'ng dan môt sO' diéu cña Nghj djnhsO 35/2017/ND-
CT ngày 03 tháng 4 nàm 2017 cia CrhInh  phñ quy dinh ye thu tiên th dyng dat, thu 
tiên thuê dat, thuê mçIt nzthc trong khu kinh t khu cOng ngh cao, 

Can ct Thông tu' sI 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 näm 2018 cza B5 
trtcóng Bó Tài chInh tha dOi, bO sung mt sO diêu cia Thông tu' sO 76/2014/TT-
BTC ngày 26 tha'ng 6 nám 2014 czia Bó Tài chInh hiróng dan m2t  sO theu cza 

Nghjdjnl'i so 45/2014/ND-CT ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cia ChInhphi Quy djnh 
ye tién si'r dyng dat; 

Can ci'c Thông tic sO' 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 nám 2018 cia Bô 
tru'&ng Bt2 Tài chmnh si'ca dOi, bO sung môt sO diêu cia ThOng tic sO 77/2014/TT-
BTC ngày 16 tháng 6 nám 2014 cia Bô Tài chInh HicOng dan mt sO d'iêu ci'ia 
Nghj djnh sO 46/2014/ND-cT ngày 15 ththng 5 nàm 2014 cia ChInh phz Quy djnh 
ye thu tiên thuê dat, thuê mt nithc; 

Theo )5 kiln cfta Thu'mg tryc Hç5i dng nhán dan thành phI tçii C'Ong van so 
30/HDND-KTNS ngày 18 tháng 02 nám 2022 cia Hi dOng nhán dan thành phO 
Dà Náng ye vic ban hành he sO die'u chinh già dat áp dyng cho nàm 2022 trên d/a 
bàn thành phô Dà Nàng; 

Theo dé nghi cza SO' Tài chInh thành phO' Dà Nàng tçii TO' trInh sO 129/TTr-
STC ngày 31 tháng 12 nám 2021, COng van sO' 52 /STC-GC'S ngaytháng 02 
näm 2022 và trCn ca s& j5 kiln kit luán cia UBND thành phO tçzi phiCn hQp thu'&ng 
Ic) UBND thànhphô ngày 10 tháng 01 nãm 2022. 

QUYET JJ!NH: 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

Quy& dinh nay quy dinh v h s diu chinh giá dt áp diing cho nàm 2022 

tê xác dnh giá dat cti the theo phi.rang pháp h so diêu chinh giá dat dôi vi các 

truông hqp sau: 

1. Xác dlnh  giá d.t ci th theo phuong pháp h sE diu chinh giá dt dôi vó'i 
truO'ng hçp diñ tIch tInh thu tiên s'ü diving dat cüa thira dat hoc 1dm. dat có giá trj 
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drái 30 t dông (tInh theo giá dt tai Bang giá Mt do U' ban nhân dan thành phô 
ban hành tai thè'i diê.m xac djnh giá dt cu th, sau dày gi tat là Bang giá dat) dê 
xác dinh tiên sfr dung dat trong cac truô'ng h9: 

a) T chüc duac Nba niróc giao dt có thu tin sü'diing dt không thông qua 
hInh thüc dâu giá quyên sir dçing dat, cong nhân quyên sir diing dat, cho phép 
chuyén mçlc dIch si dçing d&t; 

b) Ho gia dInh, cá nhân diroc Nba nuóc giao dt có thu tiên sfr diing dat 
khOng thông qua hInli thirc dâu giá quyên sr dung dat (tth tnrông h9p giao dat tái 
djnh Cu ma giá dat den bü khOng tInh h s diu chinh giá dat bôi thi.rng); 

c) H gia dInE, cá nhân dirac Nba nucc cong nhân quyên sir diing dat, cho 
phép chuyên miic dIch sfr dçing dt di vâi din tIch ddt vugt h?n  müc. 

2. Xác djrth giá dt Cu th theo phucng pháp h s diu chinh giá cth dôi vâi 
thira dat hoc khu dat ma diên tIch tInh thu tin thuê th cO giá tn dud 30 t dông 
(tinh theo giá dat tai Bang giá dt) d xac djnE don giá thuê dat trong các trumg 
hypsau: 

a) Don giá thuê dt trá tin thuê th hang nãm di v6i trung hcTp thuê dt sir 
diing vâo miic dich kinh doaith thucmg mai, dich vu, bat dng san khai thác khoáng 
san theo quy djnli t?i Khoân I Diu 3 Nghi dnh s 123/2017/ND-CP; 

b) Don giá thuê dt trá tin môt 1n cho cã thèi gian thuê ldiông thông qua 
hlnh th&c dâu giá; 

c) Don giá thuê dat khi chuyn tr thuê dt trâ tin thuê dat hang nàm sang 
thué dat tth tiên thuC dat môt ln cho câ thà'i gian thué theo quy djnh tai Khoãn 2 
DiCu 1.72 Luât Dt dai; 

d) Dan giá thuê dt khi nhan chuyn nhixcing tài san gn lien vói dat thuê 
theo quy djnh ti Khoãn 3 Diêu 189 Lut Dt dai; 

d) Dan giá thuê dt trâ tin thuê d.t hang nàm khi c phn hóa doanlì nghip 
nEa nuoc. 

3. Xác djnh giá dt ci th theo phuung pháp he s diu chinE giá d.t d lain 
giákhO'idiemdaugja: 

a) Quyn si:r diing dt khi Nba nuO giao dt có thu tiên ding d.t, cho 
thuê dat thu tiCn thuê dat môt 1n cho cá thôi gian time ma thira dat lioc khu dat 
cia dr an cógiá tn (tIrih theo giá dt trong bang giá dt) dui 30 t' dong theo quy 
djnh tti Khoán 1 Diêu 2 vâ Diem b Khoán 1. Diu 3 NgI4 djnh sO 135/2016/ND-CF 
và Khoân 4 DiCu 3 Nghj djnh sO 01 /2017/ND-CP; 

b) Quyên sfr diing d.t d cho thuC theo hinh thi.irc thuê dat trá tiên thuê dat 
hang nàm theo quy djnh tai Diem a KEoãn 1 Diêu 3 Nghj djnh sô135/2016/ND- 
CP, Khoán 4 DiCu 3 Nghj dinE so 01/2017/ND-CF yâ Khoãn 1 Diêu 3 Nghj djnh 
so 123/201 7/ND-CP. 
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4. Xác d1nh giá dt th theo phucmg pháp h s diêu chinh giá dat d xác 
djnh dan giá thuê d.t trã tin thuê dt hang nãm cho chu k' on djnh tiêp theo dôi 
vói thira dat ho.c khu dt ducic Nhà nu&c cho thuê sCr ding vàO mitc dIch kinh 

doanh thuang mai,  dch vi, bt dông san, khai thác khoáng san có giá tij (tInh theo 
giá dat trong Bang giá dat) tr 30 ti dng tr& len theo quy djnh ti Khoán 1 Diêu 3 
Nghj dnh so 123/2017/NE)-CP. 

5. Xác djnli dan giá thuê dt trà tin thuê dt hang näm (khong bao gôrn 
truxng h9p thuê dat si.:r ding váo m11c dIch kinh doanh thucmg mgi, djch vçi, bat 
dng san, khai thác khoáng san) theo quy djnh tai Khoãn 1 Diêu 3 Nghi djnh so 

123/2017/ND-CP. 

6. Xác djnh dan giá thuê dt di vâi h gia dmnh, cá nhân, tO chixc kinh tê 
di.rcic Nba nuóc cho thuê dat nông nghip dê san xuât ho.c thirc hin d an dâu ttr 

san xuât nông nghip, lam nghip, nuôi. trng thUy san. 

7. Xác djnh dan giá,thuê th dM vi dt nông nghip vuçrt hn mirc giao dt, 
vuçlt hn rnirc nhan chuyên quyên si dung dat nông nghip ciia h gia dinh, cá 
rthân. 

• 8. Các trtring hçp khác theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

• Biêü 2. Dôi tirç'ng áp ding 

1. Cci quan thirc hin chirc näng quãn l' nba nu,óc ye d.t dai, cci quan có 

chi.c näng xác djnh giá dat cu the, thâm dinh phuoTig an giá dat cithê. 

2. T chjrc, ho gia dinli, cá nli.ân duçic Nba nuo,c cong nhan quyên si:r diing 

dat, giao dat, cho thuê d.t, cho phép chuyn muc dIch sir diing dat có thu tiên Sir 
ding dat, tiên thuê dat. 

3. T chirc, cá nhân duoc Nba nuó'c cho thuê dt trong Khu cOng ngh cao 
Dà NAng theo quy djnh cüa pháp 1u.t ye dat dai. 

Diêu 3. H so diêu chinh giá dat 

H s diu chinh giá dt áp dung cho nãm 2022 ctôi v&i các tnthng hp nhu 
sau: 

1. Di vói t cht'rc, ho gia dInh, cá nhân thuc các trung hgp quy dinh tti 
Khoán 1, Khoàn 2, Kboán 3, Khoàn 4, Khoàn 5 Diêu 1: h so diêu chinh giá dat áp 

diing theo Phi Fçic I, Ph 1iic II và Ph liic III kern theo Quyêt dinh nay. Trong do, 

dôi vói Phii 1ic III có quy djnh nhu sau: 

a) Các h sé trên khOng phân bit chiu rng via he; 

b) Di vói du&ng 2 lan: áp diing theo he s cüa duô'ng 1 lan có cüng chiêu 
rng lông dung vi 1 lan duô'ng cüa duông 2 lan (VI dii: h sO cüa ththng 7,5m 
hai lan (7,5m x 2) áp ding h sO cia du&ng 7,5m); 

c) Dung có chiu rng lông duông tr 4m dn Sm: áp diing h sO cüa di.thng 
5,5m; 

_.••___._\ / 
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d) Drng có chiu rông lông dung tr 6m dn 7rn: áp dung h so cfia dung 

d) Dithng có chMu rng lông dithng tr 8m dn 1 1,5m: áp dung h so c'a 
di.rng 1O,5in; 

e) Dithng có chiu rng lông du&ng nhO hun duói O,5m so vói nhfflig thr&ng 
có chiêu rng lông dirng d dixcyc quy dinh ho s thi áp diing h so cüa dithng có 
in.t cat lien kê thâp han (VI du: Du&ng 5,6m dn di.rói 6m thi ap diing theo h so 
duàng 5,5m). 

2. Ban quail l Khu cong nghê cao Va CC kim cong nghiOp Dà Nng và các 
to chü'c, Ca nhân trong nuó'c, nguôi Viêt Narn dinh cr & nuác ngoâi và doanh 
nghip có vOn dâu tu nuó'c ngoài si:r diing d.t trong Kbu cong ngh cao Dâ Näng 
áp diing theo Phii 1ic IV kern theo Quy& dnh nay. 

3. Ei vi t chirc, hgia dInh, Ca nhãn thuê dt nông nghip quy djnh tai 
Khoán 6, hoãn 7 Diêu 1 dê san xuât nOng nghip, lam nghiOp, nuôi trOng thüy 
san áp d11ng theo Phi 1iic V kern theo Quy& d:jnh nay. 

Biu 4. Xác d!nh giá dt theo phu'ong pháp h so diêu chinh giá dt 
1. Giá dat xác dnh theo phucmg pháp hO sé' diu chinh giá dat bang giá dat 

theo iniic dIch s1r ding quy dinh tai Bang giá dat UBND thành phO ban hành tai 
thai diem xác djrth giá dat nhân (x) vó'i hO s diêu chinh giá dat. 

2. Dôi vó các vi trI, tuyn dthng chua duc dat ten, chua quy dnh giá dat và 
h so diCu chinh giá dat, thI can ci giá dat do Sâ Tâi nguyen Va Môi tru'ng dê xuât 
duc UBND thành pho quyêt dinh (theo quy dinh tai Diem b, Khoàn 1, Diêu 13 Quy 
dinh kern theo Quyet dinh sO 09/2020/QD-TJIBND ngày 07/4/2020); can cr h so 
diéu chinh giá dat cña các vi trI, tuyn duô'ng tuang throng d ducic quy djnh, Sâ Tâi 
chInh thu tn, phOi hop vói UBND cá quân, huyn xác dinh hO so diêu chinh giá dat 
dOi vâi các vj trI, tuyén duàng tl.rong throng ci'ia tmg trnông hop cii the. 

Diêu 5. lJiêu khoãn thi hành 

1, Quyt dinh này•có hiOu luc thi hành k t1r ngày A6 tháng ... nAm 2022 Va 
thay the cho Quyet djnh so 06/2021/QD-LJBND ngày 26 tháng 3 nAm 2021 cüa 
UIBND thành phô Ban hành he so diêu chinh giá dat áp diing cho nAm 2021 trén 
dja bàn thành phO Dà NAng và Quyêt dinE sO 24/2021/QD-IJBND ngày 21 tháng 9 
nam 2021 cüa UBND thành ph B sung h Se1 diu chinh giá dat ap dung cho 11Am 
2021 trên da bàn thànliphO Dà NAng tai Quyêt dinh so 06/202 1/QD-UBND ngày 
26 tháng 3 nArn 2021. 

2. Dôi vOl nhUng ha so d nghi xác djnh nghia vi tài chInli ye tiCn su ding 
dat cüa h gia dInh, Ca nhan (chuyn rniic dIch sir di.ing dat, cong nhan quyen str 
diing dâO dã np ti VAn phông DAng k dat dai hoc co quan tài nguyen Va mOi 
tnrng hoac UBND các quân, huyOn hoäc d chuyên cho ca quan thuC trirOc ngày 
có hiu lrc ciia Quyet ctinh nay thI tip tuc xir 1 theo he so diêu chinh giádât có 
hiu hrc ti thôi diem duo'c co quan nhà nu,&c Co thâm quyCn ban hành quyêt djnh 

7,5m; 
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V chuyn muc dIch si' dung dt hoãc quyt nh cong nhn quyên si:r ding dt theo 
quy dnh ti Khoàn 5 Diêu 17 Thông tir s6 76/2O14tTT-BTC. 

Biêu 6. Chánh Van phông UBND thành ph Dà N.ng; Giárn dôc các S&: 
Tài chInh, Tài nguyen và Môi tnthng; Tnthng ban Ban Quàn 1 khu cong ngh cao 
và các khu cong nghip Dà Nng, C'ic trithng Ciic Thuê; Giám dôc Kho bac N1à 
nuc; Chci tjch UBND các qu.n, huyn; Tru&ng phông Tài chInh - kê hoch các 

qun, huyn; Chi c.ic tnrông Chi cic Thu các qun, huyn; Thu trithng các Sâ, 
ban, ngà,các tO chic va cá nhân có lien quan chiu trách nhim thi hành Quyêt 
djnh này./ 

J\To'i n/san: 
- Van phOng ChInh phci; 
- Cáo B: TC, TN&MT, XD, TP; 
- TVTU, U [IDND 'IP; 
- Doàn DBQH TPDN; 
- Vi Phap chê - B Tài chInh; 
- Cc Kiêrn travAji ban QPPL-B Tu pháp; 
- ChCi tjch và cáo Phó Chi tjch UBND TP; 
- Chánli Van 'phong UBND TP; 
- Cáo Phó Chánh VP UBND TP; 
- S& Tu pháp; 
- Cic Thuê, KBNN; 
- Các So, Ban, Ngnh, MTTQ, Doàn ih TP; 
;UBND các qun. huyn; 
- Cong thông tih dn t11 TPDN; 
- Van pliàng UBND TP; 
- Luu: VT, STC. 
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