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Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2020

về

NGHỊ QUYẾT
thông qua Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2020 - 2024
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỬ MƯỜI TÁM
(Ngày 15 tháng 01 năm 2020)

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định so 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định sổ 44/2014/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 năm 2014 của
Chỉnh phủ quy định vê giả đất;
Căn cứ Nghị định sổ 45/2014/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định sổ 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chỉnh phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định sổ 47/2014/NĐ-CP ngày 15 thảng 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 sổ 135/2016/NĐ-CP ngày 09 thảng 9 năm 2016 của
Chỉnh phủ về sửa đoi, bo sung một sổ Nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật Đẩt đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của
Chính phủ vê sửa đối, bo sung một sổ Nghị định quy định chi tiết thỉ hành
Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định sổ 35/2017/NĐ-CP ngày 03 thảng 4 năm 2017 của
Chỉnh phủ quy định vé thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong
khu kinh tê, khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định^ sổ ỉ23/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của
Chính phủ về sửa đoi, bo sung một sổ điểu của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất,
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định sổ 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ
quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư sổ 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 thảng 6 năm 2014 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chỉ tiết phương pháp định giá đất; xây dựng,
điêu chỉnh bảng giá đẩt; định giả đất cụ thế và tư vân xác định giả đât;
Xét Tờ trình sổ 5462/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của ủy ban
nhân dân thành pho về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn Thành pho Hồ Chí Minh
giai đoạn 2020 - 2024; Báo cáo thẩm tra sỗ 20/BC-HĐND ngày 14 tháng 01 năm 2020
của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành pho; ỷ kiến thảo luận của
đại biêu Hội đông nhân dân Thành pho tại kỳ họp,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2020 - 2024 nêu tại Tờ trình số 5462/TTr-ƯBND ngày 31 tháng 12 năm 2019
của ủy ban nhân dân thành phổ và các phụ lục kèm theo.
Điều 2. Giao ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bảng giá đất trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024 và tổ chức triển khai thực hiện
đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu
Hội đổng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX,
kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 15 tháng 01 năm 2020; có hiệu lực từ ngày 25
tháng 01 năm 2020 và thay thế Nghị quyết sổ 29/2014/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12
năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành pho về Bảng giá các loại đất trên địa bàn
Thành phổ Hồ Chỉ Minh./.
Nữi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tấc đại biểu QH;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- ủy ban nhân dân Thành phố: CT, các PCT;
- Ban Thường trực UB MTTQ VN TP; _
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Thuờng trực HĐND và UBND 24 quận, huyện;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP: CVP, PVP;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (P.CTHĐND-TÚ).

