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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1423/QĐ-UBND                           Lâm Đồng, ngày 03 tháng  6 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất  

đối với 22 hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở tại Phân khu D,  
khu Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện 
Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 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; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 256/TTr-
STNMT ngày 21 tháng 5 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất đối với 22 hộ gia 
đình, cá nhân được giao đất ở tại Phân khu D, khu Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, 
cụ thể như sau: 

Số TT Đối tượng được giao đất/ khu vực, vị trí 
Giá đất cụ thể tính thu 
tiền sử dụng đất (đ/m2) 

I 

Đối với các trường hợp đủ điều kiện được giao đất tái định cư [là các hộ 
gia đình, cá nhân thuộc trường hợp có đất ở thu hồi đủ điều kiện được bồi 
thường theo giá đất cụ thể đã được phê duyệt vào thời điểm năm 2017, phải 
di chuyển chỗ ở, được giao lô đất ở tái định cư theo quy định]: 

1 Các lô đất biệt lập, cự ly từ đường Hai Bà Trưng (đoạn còn lại) vào đến lô đất 
từ trên 100m đến 200m: 

1.1 Lô một (01) mặt tiền 9.964.191 

1.2 Lô hai (02) mặt tiền 10.462.401 

2 Các lô đất biệt lập, cự ly từ đường Hai Bà Trưng (đoạn còn lại) vào đến lô đất 
từ trên 200m đến 300m: 
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Số TT Đối tượng được giao đất/ khu vực, vị trí 
Giá đất cụ thể tính thu 
tiền sử dụng đất (đ/m2) 

2.1 Lô một (01) mặt tiền 9.360.953 

2.2 Lô hai (02) mặt tiền 9.829.001 

3 
Các lô đất liên kế sân vườn, cự ly từ đường Hai Bà Trưng (đoạn còn lại) vào 
đến lô đất từ trên 100m đến 200m 

3.1 Lô một (01) mặt tiền 12.053.328 

3.2 Lô hai (02) mặt tiền 12.655.994 

4 
Các lô đất liên kế, cự ly từ đường Hai Bà Trưng (đoạn còn lại) vào đến lô đất 
từ trên 200m đến300m 

4.1 Lô một (01) mặt tiền 11.216.591 

4.2 Lô hai (02) mặt tiền 11.777.421 

II 

Đối với những trường hợp được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất [là các 
hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được 
bồi thường về đất ở, không có chỗ ở nào khác (bao gồm cả các hộ phụ, thuộc 
trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống trên cùng thửa đất thu 
hồi) được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4 Điều 6 
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ]: 

1 
Các lô đất liên kế, cự ly từ đường Hai Bà Trưng (đoạn còn lại) vào đến lô đất 
từ trên 100m đến 200m 

1.1 Lô một (01) mặt tiền 13.397.000 

1.2 Lô hai (02) mặt tiền 14.066.850 

2 
Các lô đất liên kế, cự ly từ đường Hai Bà Trưng (đoạn còn lại) vào đến lô đất 
từ trên 200m đến 300m 

2.1 Lô một (01) mặt tiền 12.619.000 

2.2 Lô hai (02) mặt tiền 13.249.950 

Điều 2.  

1. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 
thành phố Đà Lạt hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về cơ sở pháp lý đã áp 
dụng, tính chính xác, khách quan và sự phù hợp với các quy định hiện hành của các 
thông tin, số liệu, giá đất đã thẩm định, trình phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt: 

a) Chịu trách nhiệm trong việc xác định đối tượng, điều kiện, diện tích đất và 
thông tin địa chính của lô đất giao cho 22 hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở tại Phân 
khu D, khu Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng. 

b) Trên cơ sở đơn giá đất phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, căn cứ quy định 
hiện hành và diện tích đất giao cho 22 hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở tại Phân 
khu D, khu Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng; xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, 
thông báo đến đối tượng được giao đất biết, thực hiện nghĩa vụ tài chính; tổ chức thu, 
nộp, quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, 
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký ban hành./- 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 
 

Phạm S 
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