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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019  của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND 

ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

216/TTr-STNMT ngày 29 tháng 5 năm 2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

41/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế như sau: 

“b) Đối tượng miễn nộp lệ phí: 

- Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với hộ nghèo, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở 

lên), người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở 

các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 
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đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu 

công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10 

tháng 12 năm 2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. 

- Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu tại các phường thuộc thành 

phố, phường và thị trấn thuộc thị xã được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì 

không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận. 

- Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp bồi thường bằng đất, giao 

đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Miễn nộp lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với trường 

hợp Nhà nước thực hiện thu hồi một phần thửa đất. 

- Miễn nộp lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với trường 

hợp người dân tự nguyện hiến đất theo các cuộc vận động của Nhà nước. 

- Miễn nộp lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với trường 

hợp thay đổi diện tích, hình thể thửa đất do các tác động sạt lở tự nhiên.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các 

đơn vị thu phí triển khai thực hiện Quyết định này. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2020 và bãi bỏ điểm 

b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Các Bộ: TNMT, TC; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; 

- VP: CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 
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