


QUYET fflNH: 

Diu 1. Ban hành Bang giá các 1oii ctt giai dotn 2020-2024 trên dja bàn 
tinh Ninh BInh, nhu' sau: 

1. Bang giá dtt nông nghip 

a) Dt trng cay hang nàm gm dt trng 1iia và dt trng cay hang 11am 

khác; 

b) Dtt trng cay lâu näm; 

c) Dt nuôi trng thüy san; 

d) Dt rrng san xut. 

(Co bang giá dt nóng nghip kern theo). 

2. Bang giá dat phi nông nghip 

a) Bang giá dt ti do thj và nông thôn; 

b) Bang giá dt thucmg mai,  djch v%1 có thai han  sir ding 70 näm tai  do thj a 

nông thôn; 

c) Bang giá dt san xut, kinh doanh phi nông nghip không phâi là ctt 

thu'ang mai,  djch vii có thai han  sir dung 70 näm tai  do thj và nông thôn; 

(Co bang giá dd't phi nông nghip kern theo) 

3. Giá dt phi nông nghip là dt i quy djnh tai  Dim a Khoân 2 Diu nay 

duçic áp diing cho khuôn viên dt có din tIch barn mt duông chInh (chiu sâu ti'r 

0 m dn 20 m); mirc giá dt di vâi din tIch con lai  (tü trên 20 m den ht lô d.t) 

duo'c tInh theo các rnirc nhu sau: 

a) B&ng 70% mirc giá dt quy djnh tai  Dim a Khoàn 2 Diu nay dôi vâi 

ph.n din tIch cüa khuôn viên dt tr trên 20 m dn 60 m; 

b) Btng 60% mt'rc giá dt O quy djnh tai  Dim a Khoán 2 Diu nay dôi vói 

phn din tIch cüa khuôn viên dt tü trén 60 m dn 100 m; 

c) Btng 50% mirc giá dt a quy djnh t?i  Dim a Khoãn 2 Diu nay dôi vOi 

ph.n din tIch cüa khuôn viên dt tir trên 100 m dn ht lô dat; 

d) Mrc giá dt bInh quân thp nht cüa mi khuôn viên quy djnh tai Dim 

a, b, c Khoân nay không ducc thp han mirc giá dt a khu dan cu COil lai  cüa x, 
phuang, thj trn do và khOng thp han giá t& thiu trong Khung giá dat do ChInh 

pha quy djnh. 
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4. Mt'rc giá dt phi nông nghip là dt thuang mai,  dch vii; dt san xuât kinh 

doanh phi nông nghip không phâi là dt thu'ong rni, djch vii quy djnh ti Dim b, 

Dim c Khoân 2 Diu nay áp diing cho khuôn viên có din tIch barn mt dung 

chInh (chiu sâu tü 0 rn dn 50m); diên tIch con lai (tü trên 50 m dn ht lô dat), 

ducc tInh theo các rnirc nhu sau: 

a) Bang 70% mirc giá dt quy djnh ti Dim b, Dim c Khoàn 2 Diu nay 

di vth phn din tIch càa khuôn viên dt tr trên 50 m dn met dn 100 m; 

b) Bang 60% mirc giá dt quy djnh ti Dirn b, Dim c Khoân 2 Diu nay 

di vii phn din tIch cüa khuôn vien dt tü trên 100 m den 150 rn; 

c) Bang 50% mrc giá dt quy djnh ti Dim b, Dim c Khoàn 2 Diu nay 

di vi phn din tIch cüa khuôn viên dt tü trên 150 m dn 200 m; 

d) Bang 40% mrc giá dAt quy dnh tai  Dim b, Dirn c Khoàn 2 Diêu nay 

di vi phn din tIch cüa khuôn viên dAt tO' trên 200 m dn 250 m; 

d) Bang 30% mirc giá dAt quy djnh tai  Dim b, Diem c Khoàn 2 Diu nay 

di vâi phn din tIch cüa khuôn viên dAt tü trên 250 m den 300 m; 

e) Btng 20% mi1rc giá dAt quy djnh tti Dim b, Dim c Khoân 2 Diu nay 

di vâi phn din tIch cüa khuôn viên dAt t1 trên 300 m den hêt lô dat; 

f) Mtrc giá dAt san xut kinh doanh phi nông nghip thp nhât cüa môi 

khuôn viên quy djnh ti cac Dim a, b, c, d, d, e Khoàn nay không duçic thp han 

müc giá dAt san xut kinh doanh phi nông nghip khu dan cu cOn lai cüa xâ, 

phuO'ng, thj trn do và không thp han giá ti thiu trong Khung giá dAt do ChInh 

phü quy djnh. 

5. Giá dAt ; dat san xut, kinh doanh phi nông nghip; dAt thuang mti, djch 

v ti nông thôn, tai  do thj, tai  các khu cong nghip, cm cong nghip, lang ngh 

quy dnh ti Khoán 2, 3,4 Diu nay duçc xác djnh theo hin trng. 

6. Dt xây dirng trii s ca quan và dAt xay dirng cong trInh sir nghip; dAt s1r 

ding vào miic dIch quc phOng, an ninh; dAt ton giao tin ngu'O'ng (bao grn dAt do 

cac ca s ton giáo sir ding, dAt có cOng trInh là dInh, dn, rniu, am, tü dumg, nhà 

th h9) vã dAt phi nông nghip khác (bao gm dAt xây dirng bào tang, nba bão ton, 

nhà tru'ng bay tác phm ngh thut, Ca si sang tác van h9c ngh thut) ap dung 

mirc gia dAt i 1in k hoc giá dAt vüng lan can. 

7. Dt sü' dung vão miic dIch cOng cong theo quy djnh tai  Dim e Khoãn 2 

Diu 10 Lut Dt dai 2013 và các 1oi dAt phi nông nghip khác (bao gm dat cho 

các cOng trInh xây dirng khác cia tu nhân khOng nhm m1ic dIch kinh doanh và 
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không gn 1in vâi dt i; dt lam nhâ nghi, lan trai  cho ngithi lao dng; dt do thj 

duçic sir diing d xay dirng nhà phiic v1i miic dIch trng tr9t k cà các hInh thüc 

trOng tr9t không trirc tip trên dt; dt xây dirng chung trai  chän nuOi dng 4t 

dugc pháp 1ut cho phép; dt xây dmg tram, trai nghiên cUu thI nghim nông 

nghip, lam nghip, thüy san; dt xây dirng nba kho, nhà cüa h gia dInh, cá nhân 

d chra nông san, thuc báo v thirc 4t, phân bón, may móc, cong cii san xut 

nông nghip, dt lam nghia trang, nghia dja) ap diving giá dt san xut kinh doanh 

phi nông nghip 1in k. 

8. Dt song, ngôi, kênh, rach, sui và rnt nuc chuyên dung quy djnh tai 

Dim i, Khoán 2, Diu 10 cüa Lut Dt dai nàm 2013 khi sir dung vâo m11c dIch 

nuôi trng thüy san: Duqc xác dnh giá dt theo giá dt nuôi trng thüy san có 

cüng vj trI dâ quy djnh trong bang giá dt; Trumg hcp nu sà diing vào m1jc dIch 

phi nông nghip hotc sü dng vào mvc  dIch phi nông nghip kt hçip vâi nuôi 

trng khai thác thüy san thI áp ding giá dt san xut kinh doanh phi nông nghip 

lin k hotc v1ng lan cn gn nht (tnthng hçp không có dt lin k). 

9. Dt nOng nghip khác quy djnh tai  Dim h, Khoân 1, Diêu 10 cüa Lut 

EMt dai nàm 2013 duçc xác djnh giá dt theo vj trI 1in k giá dat trông cay hang 

nãm, dt trng cay lâu nãm hoc dt nuôi trng thüy san. 

10. Dt chua sir diing (gm: dt bãi bi yen song hoc cn bài bi gicta sOng 

và dt bang chua sir diing kihác): tInh theo giá cüa loai dt disa vào sir diing khi 

du'ac Nhà nu,âc giao dt, cho thuê dt trên Ca si can cü phuang pháp djnh giá dat 

và giá cüa loai  dt cüng rnçic dIch sir dung dä duçic giao dt, cho thuê d.t tai  vj trI 

hoc khu virc lan cn d xác djnh mlrc giá d1t. 

thea 2. Sü' diing Bang giá dat 

Bang giá các loai dt quy djnh tai  Diu 1 Quyt dnh nay thrçic sir diing lam 

can cr thirc hin quy djnh tai  Khoân 2 Diu 114 Lut Dat dai 2013. 

ljiêu 3. Hiu hrc thi hành 

1. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hanh tü ngày 01/01/2020. 

2. Quy& djnh nay thay th các van ban sau: 

a) Quyt djnh s 37/2014/QD-UBND ngày 26/12/2014 cüa U' ban nhân dan 

tinh Ninh BInh ban hành Bang giá các loai  dt giai don 20 15-2019 trên dja ban 

tinh Ninh BInh; 

b) Quyt djnh s 26/2017/QD-UBND ngay 05/9/2017 cüa UBND tinh Ninh 

BInh ban hanh Bang giá dt diu chinh Bang giá cac ba1  dt giai doan 2015-2019 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

trén dja bàn tinh Ninh BInh ban hânh kern theo Quyt djnh so 37/2014/QD-UBND 

ngày 26/12/20 14 cüa U' ban nhân dan tinh Ninh Bmnh; 

c) Quy& djnh s 24/2019/QE-UBND ngày 26/7/2019 cUa UBND tinh Ninh 

BInh b sung giá dt vào Bang giá dt diu chinh Bang giá các 1oi dat giai doan 

2015-2019 trén dja bàn tinh Ninh BInh ban hành kern theo Quyêt djnh so 

26/2017/QD-UBND ngày 05/9/20 17 cüa liJy ban nhân dan tinh Ninh BInh. 

Diu 4. To chfrc thuc hiên 

1. Giao S Tài nguyen và MOi trumg chU trI, phi hçip vi Si Tài chInh, S& 

Xây drng, Ciic thu tinh hithng dn thirc hin Quyt dnh nay. 

2. Chánh van phông U ban nhân dan tinh, Giám dc các S: Tài nguyen và 

Môi tn.thng, Tài chInh, Xây d1rng, Van hóa và Th thao, Du ljch, Giao thông Vn 

tài, Nông nghiêp và Phát trin nông thôn, Cong Thuang; Cic truâng Ciic thuê tinh; 

TriRng ban Ban quàn 1 các khu cong nghip tinh; Chii tjch UBND các huyn, 

thành ph và t chüc, cá nhân khác có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 

djnh này./.4 

No'i nhçmn: 
-NhuDiu4; 
- B Tài nguyen và Môi truO'ng; 
- Bô Tài chInh; 
- Thu?mg tri1c Tinh us'; 
- Doàn Dai biu Quc hôi tinh; 
- UBMTTQVN tinh NB; 
- Thuing trirc HDND tinh; 
- ChU tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cic Kim tra VBQPPL, Bô Tu pháp; 
- Website ChInh phU; 
- Cong báo tinh NB; 
- Lixu: VT, VP5,3; 

TrH 

Phm Quang Ng9c 
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