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ỦY�BA���HÂ��DÂ���
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
Số:�36/2021/QĐ-U�ND� � ��������������ày�05�t�á���7��ăm�2021�

�
QUYẾT�ĐỊ�H�

Quy�định��iá�cho�thuê�nhà�ở�thuộc�sở�hữu��hà�nước�
chưa�được�cải�tạo,�xây�dựn��lại�trên�địa�bàn�tỉnh��inh�Thuận�__________________________�

�
ỦY�BA���HÂ��DÂ��TỈ�H��I�H�THUẬ��

�
Că��cứ�L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�19�t�á���6��ăm�2015;�

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t��ổ�c�ức�C�í���p�ủ�và�
L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�22�t�á���11��ăm�2019;�

Că��cứ�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t���ày�22�t�á���6��ăm�
2015;�

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�
p�ạm�p�áp�l��t���ày�18�t�á���6��ăm�2020;�

Că��cứ�L��t���à�ở���ày�25�t�á���11��ăm�2014;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số�99/2015/�Đ-CP���ày� 20� t�á��� 10� �ăm� 2015� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�và��ướ���dẫ��t����à���một�số�đ�ề��của�L��t���à�ở;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số�30/2019/�Đ-CP���ày� 28� t�á��� 3� �ăm� 2019� của�
C�í���p�ủ�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của����ị�đị���số�99/2015/�Đ-CP���ày�
20�t�á���10��ăm�2015�của�C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�và��ướ���dẫ�� t����à���
một�số�đ�ề��của�L��t���à�ở;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số�34/2016/�Đ-CP���ày� 14� t�á��� 5� �ăm� 2016� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�một�số�đ�ề��và�b�ệ��p�áp�t����à���L��t�Ba���à���vă��
bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t��ăm�2015;�

Că��cứ����ị�đị��� số� 154/2020/�Đ-CP���ày�31� t�á���12� �ăm� 2020� của�
C�í���p�ủ�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của����ị�đị���số�34/2016/�Đ-CP���ày�
14�t�á���5��ăm�2016�của�C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�một�số�đ�ề��và�b�ệ��p�áp�
t����à���L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t;�

Că��cứ�Q�yết�đị��� số�17/2008/QĐ-������ày�28� t�á���01� �ăm�2008� của�
��ủ�tướ���C�í���p�ủ�về�v�ệc�ba���à���bả�����á�c��ẩ��c�o�t��ê���à�ở�t��ộc�sở�
�ữ����à��ước�c�ưa�được�cả��tạo��xây�dự���lạ�;�

Că��cứ���ô��� tư�số�11/2008/��-BXD���ày�05�t�á��� 5��ăm�2008�của�Bộ�
Xây�dự����ướ���dẫ��một�số��ộ��d����của�Q�yết�đị���số�17/2008/QĐ-������ày�
28�t�á���01��ăm�2008�của���ủ�tướ���C�í���p�ủ�về�v�ệc�ba���à�����á�c��ẩ��c�o�
t��ê���à�ở�t��ộc�sở��ữ����à��ước�c�ưa�được�cả��tạo��xây�dự���lạ�;�

Că��cứ���ô��� tư�số�19/2016/��-BXD���ày�30�t�á��� 6��ăm�2016�của�Bộ�
trưở���Bộ�Xây�dự���về�v�ệc��ướ���dẫ��t�ực���ệ��một�số��ộ��d����của�L��t���à�
ở�và����ị�đị��� số�99/2015/�Đ-CP���ày�20� t�á��� 10��ăm�2015�của�C�í���p�ủ�
q�y�đị���c���t�ết�và��ướ���dẫ��t����à���một�số�đ�ề��của�L��t���à�ở;�
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��eo�đề� ���ị� của�G�ám�đốc�Sở�Xây�dự��� tạ���ờ� trì��� số�1596/��r-SXD�
��ày�17�t�á���5��ăm�2021�và�Báo�cáo�t�ẩm�đị���số��875/BC-�S�P���ày�07�t�á���
5��ăm�2021�của�Sở��ư�p�áp.�

�
QUYẾT�ĐỊ�H:�

�
Điều��.�Quy�đị�h��iá�thuê��hà�thuộc�sở�hữu�Nhà��ước�chư��được�cải�tạo,�

xây�dự���lại�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�,�cụ�thể��hư�s�u:�

�.�Giá�cho�thuê�nhà�phải�trả�hàn��thán��được�xác�định�theo�côn��thức:�
�

Gt=�Gsx�sdxK(K:K��-�Kn)�

��o���đó:�
-�Gt:��iá�cho�thuê�phải�t�ả�hà���thá��;�
-�Gs:��iá�sà�;�
-�Ssd:�diệ��tích�sử�dụ��;�
-�K�(K�:�K1�-�K�):�hệ�số�cầ��thiết�cấu�thà�h��iá�cho�thuê�theo�mục�đích�sử�

dụ��,�K�(K�:�K1�-�K�)�=�K1+…+K5.�
�.�Giá�sàn:�
�

Loại��hà� Nhà�thô���thườ���

Cấp,�hạ����hà� I� II� III� IV�

Giá�(đồ��/m2�sử�dụ��/thá��)�� 43.180� 40.005� 38.735� 26.035�

-�Giá�sà��chuẩ��củ��cấp,�hạ����hà��ày�chư��b�o��ồm�thuế��iá�t�ị��i��tă��.�

-��hời�điểm�áp�dụ���khi�Quyết�đị�h��ày�có�hiệu�lực.�

-��Giá�sà��chỉ�được�điều�chỉ�h�khi�có�th�y�đổi�tiề��lươ���cơ�bả��mà�phầ��
tă���tiề��lươ���từ�20%�t�ở�lê��so�với�tiề��lươ���cơ�bả��cũ.�

3.�Hệ�s��K:�

�)�Hệ�số�vị�t�í�(K1),�được�chi��làm�3�khu�vực��hư�s�u:�

Vị�t�í� ��u���tâm� Cậ��t�u���tâm� Ve��cậ��t�u���tâm�

Hệ�số�K1� 1� 0,9� 0,8�

-� ��u��� tâm:� vị� t�í� các� tuyế�� đườ��� chí�h� thuộc� thà�h� phố� Ph��� R���-
�háp�Chàm,�tỉ�h�Ni�h��huậ�,�có�độ��ộ���lò���đườ���>=10,5m.�

-�Cậ��t�u���tâm:�vị�t�í�các�tuyế��đườ���cò��lại�thuộc�thà�h�phố�Ph���R���-
�háp�Chàm,�tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

-�Ve��cậ��t�u���tâm:�vị� t�í�các�tuyế��đườ���thuộc�các�huyệ�� t�ê��đị��bà��
tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

b)�Hệ�số�điều�kiệ��hạ�tầ���kỹ�thuật�(K2),�được�chi��làm�3��hóm��hư�s�u:�

Điều�kiệ��hạ�tầ���kỹ�thuật� �ốt� ��u���bì�h� Kém�

Hệ�số�K2� 1� 0,9� 0,8�
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-�Điều�kiệ��hạ�tầ���kỹ�thuật�đạt�loại�tốt�khi�đảm�bảo�cả�b��điều�kiệ��s�u:�

+�Điều�kiệ��1:�có�đườ���ô�tô�vào�đế��tậ����ôi��hà;�

+�Điều�kiệ��2:�có�khu�vệ�si�h�khép�kí�;�

+�Điều�kiệ��3:�có�hệ�thố���cấp�thoát��ước�hoạt�độ���bì�h�thườ��.�

-�Điều�kiệ��hạ�tầ���đạt�loại�t�u���bì�h�khi�chỉ�đảm�bảo�điều�kiệ��1�hoặc�có�
đủ�điều�kiệ��2�và�3.�

-�Điều�kiệ��hạ�tầ���kỹ�thuật�đạt�loại�kém�khi��hà�ở�chỉ�có�điều�kiệ��2�hoặc�
điều�kiệ��3�hoặc�khô���đảm�bảo�cả�3�điều�kiệ��t�ê�.�

c)�Hệ�số�tầ���c�o�(K3),�được�chi��làm�5��hóm��hư�s�u:�

�ầ��� �ầ���1� �ầ���2� �ầ���3� �ầ���4� �ầ���5�

Hệ�số�K3� 1,15� 1,05� 1� 0,9� 0,8�

d)�Hệ�số�thuậ��lợi�về�ki�h�do��h�(K4),�được�chi��làm�5�loại��hư�s�u:�

Loại�đườ��� Loại�1� Loại�2� Loại�3� Loại�4� Loại�5�

Hệ�số�K4� 2� 1,5� 1,2� 1� 0,8�

Vị�t�í�thuậ��lợi��ồm�mặt�tiề��các�đườ���phố�có�mức��iá�tí�h�theo�vị�t�í��iá�
đất�được�b���hà�h�hà����ăm�theo�quyết�đị�h�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h.�

e)�Hệ�số���à�h���hề�(K5),�được�chi��làm�3��hóm��hư�s�u:�

K5�=�1,5;�áp�dụ���cho�mọi�đối�tượ���thuộc�tổ�chức�và�cá��hâ��thuê.�

-�Mức� thu� tiề�� �hà� được�xác� đị�h�cụ� thể� theo�cô��� thức� t�ê��cơ� sở��iá�
chuẩ�� với�các� yếu� tố:� cấp� cô��� t�ì�h,���à�h���hề�ki�h�do��h,�khu� vực�đô� thị,�
chiều�c�o�cô���t�ì�h�và�vị�t�í�thuậ��lợi�về�ki�h�do��h.�

-�Giá�cho�thuê� �êu�t�ê��chỉ�áp�dụ���đối� với�các�đối�tượ���cho� thuê�là� tổ�
chức,�cá��hâ����ười�Việt�N�m�(chư��b�o��ồm��iá�thuê�đất��ắ��liề��với��hà).�Đối�
với� tổ� chức,�cá��hâ��là���ười��ước���oài� thuê��hà�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�củ��
Chí�h�phủ.�

-�Đối�với��hữ����hà�mà�hợp�đồ���cò��thời�hạ��thuê��hà�thì�khô���phải�ký�
kết�lại�hợp�đồ���thuê��hư���cơ�qu���quả��lý�phải�có�t�ách��hiệm� thô���báo��iá�
thuê�mới�cho�các�hộ�thuê��hà�biết�để�tiếp�tục�thuê�và�thực�hiệ��t�ả�tiề��theo�đú���
quy�đị�h.�

-�Đối�với��hữ���t�ườ���hợp��hà�mà�hợp�đồ���hết�thời�hạ�� thuê,�cơ�qu���
quả��lý�Nhà��ước�thực�hiệ��ký�kết�lại�hợp�đồ���với��iá�thuê��hà�mới�đã�được��y�
b����hâ��dâ��tỉ�h�b���hà�h�áp�dụ���t�ê��đị��bà�.�

�
Điều��.��

1.�Quyết�đị�h��ày�có�hiệu�lực�thi�hà�h�kể�từ���ày�15�thá���7��ăm�2021.�

2.� Quyết� đị�h� �ày� th�y� thế� Quyết� đị�h� số�44/2016/QĐ-U�ND���ày� 02�
thá���8��ăm�2016�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�Ni�h�thuậ��về�việc�quy�đị�h��iá�thuê�
�hà�thuộc�sở�hữu�Nhà��ước�chư��được�cải�tạo,�xây�dự���lại�để�làm�t�ụ�sở,�hoạt�
độ���sả��xuất�và�ki�h�do��h�dịch�vụ�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�
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Chá�h�Vă��phò����y�b����hâ��dâ��tỉ�h;�Giám�đốc�các�sở,�thủ�t�ưở���các�
b��,���à�h�thuộc�tỉ�h;�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�phố;�Chủ�tịch�
�y�b����hâ��dâ��các�xã,�phườ��,�thị�t�ấ�;�thủ�t�ưở���các�cơ�qu��,�đơ��vị�và�các�
tổ�chức,�cá��hâ��liê��qu���chịu�t�ách��hiệm�thi�hà�h�Quyết�đị�h��ày./.�

�
� TM.�ỦY�BA���HÂ��DÂ��

KT.�CHỦ�TỊCH�
PHÓ�CHỦ�TỊCH�

� �
Phan�Tấn�Cảnh�
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