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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 02/2015/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Phú Thọ, ngày  05  tháng 02  năm 2015 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
V/v quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2015 trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

––––––––––––––––– 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 

về giá ñất; Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về 
thu tiền sử dụng ñất; Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; Xây dựng, ñiều chỉnh 
bảng giá ñất; ðịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Ý kiến thống nhất của Thường trực HðND tỉnh tại Văn bản số 12/HC-
HðND ngày 30/01/2015; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 797/TTr-STC ngày 30/12/2014; 
Văn bản tham gia ý kiến của Sở Tư pháp số 36/STP-XD&THVBQPPL ngày 
22/01/2015, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2015 ñể xác ñịnh giá ñất cụ thể 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ như sau: 

I. Phạm vi ñiều chỉnh: 

1. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể xác ñịnh giá ñất cụ thể áp dụng trong các trường 
hợp quy ñịnh tại ðiểm a Khoản 2 ðiều 18 Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về giá ñất. 
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2. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất quy ñịnh tại Quyết ñịnh này tương ứng với giá từng 
loại ñất quy ñịnh trong bảng giá các loại ñất 05 năm (2015-2019) trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Thọ tại Quyết ñịnh số 24/2014/Qð-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú 
Thọ. 

II. ðối tượng áp dụng: 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ñất ñai; cơ quan có chức 
năng xây dựng, ñiều chỉnh, ñịnh giá ñất cụ thể. 

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

III. Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2015: 

Hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể xác ñịnh giá ñất cụ thể năm 2015 bằng: 1,0 lần 
(Một phảy không lần) của giá từng loại ñất theo quy ñịnh trong bảng giá các loại ñất 
05 năm (2015-2019) trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế 
hoạch và ðầu tư, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển 
khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết ñịnh này. 

2. Những nội dung khác liên quan ñến việc thu tiền sử dụng ñất; thu tiền thuê 
ñất, thuê mặt nước thực hiện theo Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ về thu tiền sử dụng ñất; Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước và Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 
16/6/2014; Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; và các 
văn bản pháp luật khác có liên quan. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì Thủ 
trưởng các cơ quan, ñơn vị báo cáo, ñề xuất ý kiến thông qua Sở Tài chính ñể tổng 
hợp, ñề xuất với UBND tỉnh kịp thời, xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, ngành: Tài chính, 
Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng; Cục thuế tỉnh; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành, thị và các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Chu Ngọc Anh 
 


