ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25 /2022/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;
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;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn
áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và
Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020;
Thực hiện Văn bản số 1717/BXD-KTXD ngày 17 tháng 5 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày
20/01/2021 của Bộ Xây dựng;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1326/TTr-SXD
ngày 28 tháng 4 năm 2022 và Báo cáo Kết quả thẩm định số 900/BC-STP ngày
26 tháng 4 năm 2022 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến
trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ
quan, tổ chức liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính.
b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.
c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến
trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc tại Phụ lục kèm theo
Quyết định này là căn cứ để:
1. Xác định giá trị tài sản khi giao vốn, thanh lý tài sản; bán đấu giá tài
sản nhà ở, công trình xây dựng; bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước;
2. Bồi thường thiệt hại, xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật
kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và thu hồi
đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Trường hợp các loại công trình, nhà ở, vật kiến trúc không có trong Bảng
giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc kèm theo Quyết định này thì chủ
đầu tư báo cáo đề xuất lập dự toán cụ thể gửi cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân cấp huyện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định
phê duyệt để thực hiện. Chi phí cho công việc tư vấn xác lập dự toán được lấy
từ kinh phí bồi thường;
Trường hợp giá trị bồi thường các loại công trình, nhà ở, vật kiến trúc có
trong Phụ lục Bảng giá kèm theo Quyết định này mà bên nhận tiền bồi thường
không đồng ý, chủ đầu tư báo cáo đề xuất lập dự toán cụ thể gửi cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình cấp có thẩm
quyền xem xét, quyết định phê duyệt để thực hiện. Chi phí cho công việc tư vấn
xác lập dự toán đối với trường hợp này do bên nhận tiền bồi thường có trách
nhiệm chi trả.
3. Tính lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính liên quan;
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4. Khi có biến động giá lớn hơn 10% hoặc khi có ý kiến chỉ đạo của cấp
có thẩm quyền, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu và trình Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Bảng giá cho phù hợp và đúng theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn bộ dự án trước khi Quyết định này có
hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt.
2. Đối với dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn bộ dự án trước khi Quyết định này có
hiệu lực thi hành thì tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định này
3. Đối với cùng dự án mà phương án chia thành nhiều đợt, trong đó có
một số đợt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi trả xong, còn lại đang
tiếp tục lập phương án cho các đợt sau thì đối với các phương án cho các đợt
sau áp dụng theo khoản 2 Điều này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2022.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 24
tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định Bảng giá nhà
ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Vụ pháp chế (Bộ Xây dựng);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐVP, KTTH, TCDNC;
- Lưu: VT. TL
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