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QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất của một số tuyến đường, vị trí, 

khu vực vào Phụ lục XII của Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ- 

UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy 

định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

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 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử 

dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử 

dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt 

nước; 
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Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp định giá đất; xây 

dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 76/2014/TT- 

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 77/2014/TT- 

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 76/2014/TT- 

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 77/2014/TT- 

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của 

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai cho ý kiến về bổ sung hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 135/TTr-STC ngày 

20 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất của một số tuyến 

đường, vị trí, khu vực vào Phụ lục XII của Phụ lục kèm theo Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về 

việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai: 
 

STT Tên đường/địa bàn 
Vị trí, 

khu vực 

Hệ số điều 

chỉnh giá đất 

I/ Đất ở tại đô thị 

01 
Đường D1 (đoạn từ đường Hoàng Hoa Thám 
đến đường D2) 

Vị trí 1 3,7 

II/ Đất các khu quy hoạch 

 

01 

Đất ở khu dân cư Bình Hòa, phường Sông Bờ   

-Khu F: 04 lô, từ lô 22 đến lô 25  2,0 

- Khu H: 03 lô, từ lô 05 đến lô 07  2,2 

02 Đất ở khu dân cư xã Chư Băh (lô 21)  2,4 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-10-2018-tt-btc-sua-doi-76-2014-tt-btc-quy-dinh-thu-tien-su-dung-dat-374723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-76-2014-tt-btc-huong-dan-45-2014-nd-c-thu-tien-su-dung-dat-237815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-76-2014-tt-btc-huong-dan-45-2014-nd-c-thu-tien-su-dung-dat-237815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-234574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
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Điều 2. Trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14  tháng 5 năm 2022. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa; thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, 

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

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 2; KT. CHỦ TỊCH 

- Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và MT; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Vụ pháp chế-Bộ Tài chính; 

- Vụ pháp chế-Bộ Tài nguyên và MT; 

- Tổng Cục Thuế; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phước Thành 
- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Báo Gia Lai; Đài Phát thanh TH tỉnh; 

- Lưu: VT, Website, CNXD, NL, KTTH. 
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