
UBND TINI-1 sOc TRANG CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA V!T NAM 
S TA! CHNH Bc 1p - Ti do - Hnh ph tIc 

S6: /TTr-STC Soc Tràng, ngày tháng nám 2021 

Dr thão 
TY TRINH 

Si:ra dôi, b sung khoân 3 Diêu 2 ctIa Quyêt dinh s 33/2014/QD-UBND ngày 
30/12/20 14 cüa Uy ban nhân dan tinh Soc Träng ye vic quy djnh mtrc t 1 phn 
tram (%) de tInh dan giá thuê dat; dan giá thuê dat xây dmg cong trInh ngâm; dan 

giá thuê dat dôi vi phân din tIch dat có mt nithc trên dia bàn tinh Soc Trng 

KInh giri: Uy ban nhân dan tinh Soc Träng 

Can ct'r Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut ngày 22 tháng 6 nàm 
2015; Lut sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Ban hành van bàn quy phim 
pháp lut ngày 18 tháng 6 nàm 2020; 

Can cir Luât Bat dai näm 2013; 

Can cir Nghj djnh so 46/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phtI quy 
djnh ye thu tiên thuê dat, thuê mat nuó'c; 

Can cü Thông tu s 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 ctIa B tnr&ng B 
Tài chInh huóng dn mt so diêu ctIa Ngh djnh so 46/2014/ND-CP ngày 
15/5/20 14 cüa ChInh phii quy djnh ye thu tiên thuê dat, thuê mat ntthc. 

S Tài chInh kInh trInh Uy ban nhân dan tinh dir thào Quyt djnh si:ra di, 
bô sung khoàn 3 Diêu 2 ctIa Quyet djnh so 33/2014/QD-UBND ngày 
30/12/2014 cüa Uy ban nhân dan tinh SOc Träng ye vic quy dnh m1rc tT 1 
phân tram (%) dê tInh don giá thuê dat; don giá thuê dat xay dirng cong trInh 
ngãm; dan giá thuê dat dôi v6i phân din tIch dat có mt nu'âc trên dja bàn tinh 
Soc Trang, nhu sau: 

i. sir cAN THIET BAN HANH VAN BÀN 
Truó'c day, Quyt dinh s 37/20 1 1/QD-UBND ngày 07/12/2011 ctIa Uy 

ban nhân dan tinh Soc Träng ye vic quy djnh tT 1 phân tram (%) dê tInh don 
giá thuê dat trà tiên thuê dat hang näm trên dja bàn tinh Soc Trang quy djnh mi'rc 
t 1 phân tram (%) dê tInh dan giá thuê dat áp dijng trén da bàn thj xâ Vinh 
Châu là 1,5% (áp diing cho toàn thj xã Vinh Châu). 

fMn khi Quyt dinh s 33/2014/QD-UBND (nêu trén) quy djnh mirc t l 
phân tram (%) dê tInh don giá thuê dat chi áp ding tren dja bàn các phithng 
thuc thj xa Vinh Châu, các phung thuc thj xà Nga Nãm là 1,75%; dat tai các 
xa con li thuc thj xä Vinh Châu, th xã Ngà Nàm (trir dat thuc các khu cong 
nghip, ciim cong nghip) rnCrc t 1 phan tram (%) d tInh don giá thuê dat chi 
cOn 1%, tr do dan den vic 1p b tiên thue dat cüa kST sau thap hon kS' 1p b 
truâc. 
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Dë n djnh tin thuê dt cho chu k tip theo, không giàm thu ngân sách 
thi vic sira dôi, bô sung Quyêt djnh so 33/2014/QD-UBND ngày30/12/2014 
cüa Uy ban nhân dan tinh Soc Tràng ye vic quy djnh mirc t' 1 phân tram (%) 
ct tInh dan giá thuê dat; dan giá thuê dat xây dmg cong trInh ngâm; dan giá 
thuê dat dôi vi phân din tIch dat có mt nuc trên dja bàn tinh SOc Tràng là 
cn thi&. 

II. MJC DICH, QUAN DIEM CHI DO VIC XAY DIfNG DII 
THAO VAN BAN 

1. Muc dIch 

D n djnh tin thuê dt cho chu k tip theo, không giám thu ngân sách. 

2. Quan dim chi dao 

Quan diem xây dçrng Quyt djnh không trái các quy djnh cUa pháp 1ut. 

III. QUA TR1NH XAY DVNG  DI THAO VAN BAN 

Thirc hin Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut ngày 22 tháng 6 
nAm 2015; Lut süa dOi, bô sung mt sO diêu cüa Lut Ban hânh van bàn quy 
phtm pháp 1ut ngày 18 tháng 6 näm 2020. S Tài chInh chü trI soan thào dr 
thão Quyét djnh dã thirc hin các buóc sau: 

- Thành 1p Ti Biên tp son tháo dir thào T trInh, dir tháo Quyt djnh 

- Giri lay kiên các sâ, ban, ngành tinh, Uy ban Mt trn T quc Vit 
Nam tinh, UBND cap huyn; tiêp thu, giài trInh, hoàn chinh dr thão. 

- Gui S& Tu pháp thm djnh; tip thu, giãi trInh, hoàn chinh dir thào theo 
kiên thârn djnh cüa S Ti.r pháp (nêu co). 

- TrInh Uy ban nhãn dan tinh dij thâo Quyt dnh, h so' gôm: 

+ T trInh Uy ban nhân dan tinh v dir thão Quyt djnh. 

+ Dçr thâo Quyt djnh. 

+ Báo cáo thâm djnh cüa S Tu pháp. Tong hçip giãi trInh, tip thu kin 
thâm djnh cüa Sâ Tu pháp. 

+ Tong hcTp giài trInh, tiêp thu kiên gop cüa các s, ban, ngành tinh, 
Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam tinh và UBND cap huyn; bàn photo kiên 
góp. 

IV. BO CUC  VA NQI DUNG CO BAN CUA Dc THAO 
Dr tháo Quy& dnh gm có 3 diu: 
- Diu 1: Sira d&, b sung dim b, dim c khoán 1 và khoàn 2 Diu 3 Quy 

djnh chirc näng, nhim vu, quyên hn yà co câu tO chic cüa S Tài chInh tinh 
Soc Trang ban hành kern theo Quyet djnh sO 23/20 16/QD-UBND ngày 
28/9/20 16 cüa Uy ban nhan dan tinh Soc Tràng, ci the nhu sau: 

3. Dt trên da bàn thi xâ Vinh Chau, thi xã Ngã Nàm và dO th 1oi V (trü 
tnrng hçp quy dnh ti khoãn 2 Diêu nay): 1,75%. 
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- Diu 2: T chirc thuc hiên. 

- Diu 3: Hiêu luc thi hành. 

Kinh trInh liJy ban nhân dan tinh xem xét, quyt djnh./. 

No'i nhân: KT.GIAM DOC 
- Nhtr trën; PHOGIAMBOC 
- Luu: GCSDN. 

V 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TNH sOc TRANG DIc Ip — Tii do — Hanh phñc 

So: /202 1/QD-UBND Soc Tráng, ngày tháng nám 2021 

Dx tháo
QUYET D!NH 

30/12/20 14 cüa Uy ban nhân dan tinh Soc Tràng ye vic quy djnh miirc t 1 phân 
Sira dM, b sung kiaoàn 3 Diu 2 cüa Quyt dnh so 33/2014/QD-UBND ngày 

tram (%) dê tInh don giáthuê dat; don giá thuê dat xây dmg cOng trInh ngâm; don 
giá thuê dat dOi vth phân din tIch dat có mt nu'c trên dja bàn tinh Soc Träng 

UY BAN NHAN DAN TINH sOc TRANG 

Can ct'r Lut Td cht'rc chInh quyn d/a phuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Luát tha di, bd sung mç5t so diêu cza Luç2t TO cht't'c ChInh phz và Lut TO chz,'c 
chInh quyên d.iaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can ci'Lu2t Dat dai nám 2013, 
Can ct'Nghj d/nli sO' 46/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia ChInhphi quy 

dinh ye thu tiên thuê dat, thuê mat nzthc; 
Can ci' ThOngtu' sO' 77/2014/TT-BTC ngOy 16/6/2014 ca Bç5 tru'O'ng Bó 

Tài chInh hu'O'ng dan mç5t sO diêu cia Nghi d/nhsO 46/2014/ND-CF ngOy 
15/5/2014 cia C'hInhpht quy dinh ye thu tiên thuê dat, thuê mat nu'O'c. 

Theo d ngh/ cia Giám dO'c So' Tài chinh tinh SOc Tràng. 

QUYET DJNH: 

Diêu 1. Sfra dM, b sung khoàn 3 Diu 2 cüa Quyt djnh s 33/2014/QD-
UBND ngày 30/12/2014 cUa Uy ban nhân dan tinh Soc Träng ye vic quy djnh 
müc t' 1 phân tram (%) dé tInh don giá thuê dat; don giá thuê dat xây dmg 
cong trInh ngâm; don giá thuê dat dôi vth phân din tIch dat có mt nrnc trên 
da bàn tinh Soc Trang, ci the nhu sau: 

3. Dt trên dia bàn thj xã Vinh Châu, thj xã Ngã Näm và do th 1oti V (tth 
tru?rng hçp quy djnh ti khoãn 2 Diêu nay): 1,75%. 

Biu 2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S Tài chInh, 
Giám dôc S Ni vit, Thu truO'ng các so', ban ngành tinh, Chü tjch Uy ban nhân 
dan các huyn, th xä, thành phô, tinh Soc Trang và các to chirc, cá nhan có lien 
quan can cr Quyêt djnh thi hành. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành tir ngày tháng nàm 2021 i. 

No nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhr Diu 2; CHU T!CH 
- B Tài chInh, B Ni vv; 
- Cue Kiêm tra van bàn QPPL (B Tix pháp); 
- Doàn DBQH tinh; 
- TT.Tinh üy, TT.HDND tinh; 
- Chü tjeh va eác Phó Chô tjeh UBND tinh; 
- So' Tu' phap; 
- Cong báo tinh; 
- Cong thông tin din tCr tinh; 
- HTDT: sotp@soetrang.gov.vn; 
- Liru: HC, TH, KT, VX, XD, NC, KS. 
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