
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:          /2019/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Kon Tum, ngày        tháng      năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum  

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

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 Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Giá; 

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 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 67/TTr-SXD ngày 

29 tháng 11 năm 2019. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-sua-doi-nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-2016-306857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-sua-doi-nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-2016-306857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-37-2014-tt-btnmt-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-242254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-37-2014-tt-btnmt-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-242254.aspx
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có phụ lục Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng 

kèm theo). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng quy định tại Điều 1 áp dụng cho 

các đối tượng sau: 

a) Các đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định 

tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

b) Áp dụng để quản lý các hoạt động mua bán, kinh doanh nhà ở, tính thuế 

và các loại phí, lệ phí có liên quan đến nhà ở theo quy định của pháp luật. 

2. Không áp dụng Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng được ban hành 

kèm theo Quyết định này đối với các trường hợp: 

a) Các loại nhà có vật liệu trang trí, xây dựng cao cấp; các công trình cổ; 

b) Các công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, am, chùa có giá trị 

về mặt kỹ thuật, mỹ thuật thẩm mỹ cao. 

3. Trường hợp nhà, công trình xây dựng, cấu kiện không có trong Bảng 

đơn giá thì chủ đầu tư lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán theo thực 

tế, được cơ quan chức năng thẩm định và đưa vào phương án bồi thường trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

Đối với phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình kiến trúc 

được lập, phê duyệt trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp 

dụng theo Bảng đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực trong 

quá trình lập, phê duyệt phương án, dự toán. 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm: 

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc 

thực hiện theo đúng quy định. 

b) Khi các yếu tố hình thành giá nhà, công trình xây dựng trong Bảng đơn 

giá thay đổi, Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng phương án giá gửi Sở Tài 

chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
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c) Xây dựng Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 12 hằng năm để xem xét ban hành và 

thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm sau. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, 

Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

- Bộ Tài chính (b/c); 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh;  

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;  

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; 

- Lưu: VT, HTKT4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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