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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
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 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;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất
đai;
Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 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 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của
Chính phủ 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;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐCP 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 trưởng Bộ Tài chính 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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Căn cứ Thông tư 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 08 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP
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 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá
thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để áp dụng trong các trường hợp sau
đây:
a) Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.
b) Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử
dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất.
c) Nhà nước gia hạn thời gian thuê đất cho các đối tượng đang thuê
thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất.
d) Chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất,
giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (ngày
Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) sang hình thức Nhà nước cho
thuê đất.
đ) Các trường hợp tính đơn giá thuê đất để xác định số tiền thuê đất phải
nộp trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa
đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án
đầu tư.
2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công
lập tự chủ tài chính (đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí
hoạt động thường xuyên), đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức nước ngoài có
chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất,
công nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất theo
quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, Nghị
định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 35/2017/NĐ-CP, Nghị định số
123/2017/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các
cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
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Điều 2. Mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất
hàng năm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, như sau:
Mục đích sử dụng đất thuê

Khu vực Khu vực Khu vực
1
2
3

1. Đất ở

1,8%

1,5%

1,3%

1,8%

1,5%

1,3%

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
không phải là đất thương mại, dịch vụ

1,56%

1,3%

1,1%

3. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng
công trình sự nghiệp

1,8%

1,5%

1,3%

4. Đất sử dụng vào các mục đích công cộng
có mục đích kinh doanh, đất nghĩa trang, nghĩa
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng có mục đích
kinh doanh, đất phi nông nghiệp khác

1,56%

1,3%

1,1%

5. Đất xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển
nhượng hoặc cho thuê tại các khu công nghiệp
tập trung, khu chế xuất; sản xuất nông nghiệp,
lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đất nông
nghiệp khác.

1,2%

1,0%

0,75%

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Đất thương mại, dịch vụ

Trong đó, các khu vực được xác định như sau:
Khu vực 1, gồm: các phường thuộc thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã
Bảy.
Khu vực 2, gồm: các phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang.
Khu vực 3, gồm: các xã
Riêng đối với trường hợp thuê đất trong Khu Nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao Hậu Giang, mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất
hàng năm, cụ thể như sau:
Khu vực

Mục đích sử dụng đất thuê

Tỷ lệ

- Khu thực nghiệm, trình diễn

Đất chuyên dùng

0,8%

- Khu mời gọi đầu tư

Đất chuyên dùng

1,0%
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Trường hợp thực hiện theo hình thức đấu giá thì đơn giá thuê đất là đơn
giá trúng đấu giá.
Điều 3. Việc xác định đơn giá thuê đất của từng dự án cụ thể được thực
hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 46/2014/NĐ-CP và Điều 12 Nghị
định số 35/2017/NĐ-CP.
Các nội dung khác liên quan đến thu tiền thuê đất không quy định tại
Quyết định này thì thực hiện theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số
46/2014/NĐ-CP, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 35/2017/NĐCP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn có liên quan.
Điều 4. Xử lý chuyển tiếp
1. Các trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
đã được cơ quan có thẩm quyền xác định đơn giá thuê đất và còn trong thời
gian ổn định đơn giá thuê đất thì tiếp tục thực hiện đến hết thời gian ổn định
đó mới điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Quyết định này.
2. Các trường hợp đến hạn điều chỉnh đơn giá thuê đất trước thời điểm
Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng do nguyên nhân khách quan mà cơ
quan có thẩm quyền chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất thì việc điều
chỉnh đơn giá thuê đất được thực hiện theo chính sách tại thời điểm đến hạn
điều chỉnh, không phụ thuộc vào thời điểm thực hiện điều chỉnh của cơ quan
có thẩm quyền.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày…tháng…năm.... Thay thế
Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND
tỉnh về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Tài
nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND
huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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