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NGHỊ QUYẾT 

 

Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh doanh  
phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ quy định tại  
Mục A Bảng giá số 10 kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND  

ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc  
ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015  

(định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định 
 

 

 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 8  

 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;   

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 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của 
Chính phủ Quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ Quy định về khung giá 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; 

 Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh 
doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại Thung lũng 
Sáng tạo Quy Nhơn (Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa) thuộc khu vực 
2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 49/BCTT-
KTNS ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ quy định tại Mục A 
Bảng giá số 10 kèm theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành điều chỉnh, bổ sung 



 2 

Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định như 
sau: 

 Tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không 
phải là đất thương mại, dịch vụ tại Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn (Khu đô thị 
Khoa học và Giáo dục Quy Hòa) thuộc khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành 
phố Quy Nhơn:  

 - Đối với đất xây dựng công trình: Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông 
nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ bằng 30% giá đất ở của vị trí lô 
đất đó hoặc liền kề hoặc liền kề khu vực.   

- Đối với đất cây xanh, giao thông nội bộ, quảng trường, bãi xe và mặt 
nước: Giá đất tính bằng 10% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của 
đất xây dựng công trình nêu trên.  

  - Mức giá đất đối với đất xây dựng công trình áp dụng tỷ lệ (%) nêu trên 
không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất quy định tại Nghị 
định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ.   

 Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết.  

 Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân   
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Điều 4. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2016/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành 
điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn 
tỉnh Bình Định. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ 
họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 
12 năm 2018./.  
 

                CHỦ TỊCH 
Đã ký 

    Nguyễn Thanh Tùng 
 


