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                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2023 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường giao trả lời Công văn số 150/UBND-KT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của 

Quý Ủy ban xin ý kiến hướng dẫn về thời điểm giao đất và tính tiền sử dụng đất 

để thực hiện dự án đầu tư; Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất có ý kiến 

như sau: 

- Tại Điều 52 và khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 quy định: 

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất 

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất.” 

“Điều 108. Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

3. Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước 

quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công 

nhận quyền sử dụng đất”. 

- Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 

tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư quy định: 

“Điều 60. Triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 

2. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất; xác định tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu: 

a) Sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất thực hiện dự 

án, việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư áp dụng theo trình tự, thủ tục giao 

đất, cho thuê đất quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, 

khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế (nếu có). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
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b) Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức xác định tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải 

nộp tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

3. Nhà đầu tư trúng thầu triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 

theo quy định tại hợp đồng, pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, 

nhà ở, kinh doanh bất động sản và các pháp luật khác có liên quan”. 

Đề nghị Quý Ủy ban căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và các 

quy định pháp luật khác có liên quan để tổ chức thực hiện việc giao đất và tính 

tiền sử dụng đất theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, đề 

nghị Quý Ủy ban thực hiện theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Minh Ngân (để báo cáo); 

- Cục trưởng Đào Trung Chính (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VP, PGĐ. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

Chu An Trường 
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