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��Y�� ��NH 
�� ���� ��� ���� ���� ��� k��� �� - k� ����� ��� ��� ��� ���� �� �� ������ 

���� �� ���� ���� ���� N�� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ���� N�� ���� 

  

�Y BAN NHÂN DÂN ��NH NA� ��NH 

C�n �� ���t T� �h�� �hính ��y�n ��� �h��ng ngày 1� tháng � n�� 201�� 

C�n �� ���t Ng�n �á�h nhà n��� ngày 2� tháng � n�� 201�� 

C�n �� Ngh� ��nh �� �2/201�/N�-CP ngày 10 tháng � n�� 201� ��� Chính 
�h� ��y ��nh g��� nh��� ��, ��t hàng h��� ��� th�� ��ng ��� ��n �h�� ���h �� 
��ng �� ��ng ng�n �á�h nhà n��� t� ng��n ��nh �hí �h� th��ng ��y�n� 

C�n �� Ngh� ��nh �� �0/2021/N�-CP ngày 21 tháng � n�� 2021 ��� Chính 
�h� ��y ��nh �� �h� t� �h� tà� �hính ��� ��n �� �� ngh��� ��ng ���� 

C�n �� Th�ng t� �� 03/2010/TT-BNV ngày 2� tháng � n�� 2010 ��� �� 
t���ng �� N�� �� ��y ��nh ��nh ��� k�nh t� - �� th��t �h�nh �� tà� ���� g��y�  

C�n �� Th�ng t� �� 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 n�� 2011 ��� �� 
t���ng �� N�� �� ��y ��nh ��nh ��� ��nh t� - �� th��t V� ��nh �h� ��� ���n tà� 
���� ��� t��  �à V� ��nh tà� ���� ��� t�� n�n g��y� 

C�n �� Th�ng t� �� 08/2012/TT-�NV ngày 2� tháng 11 n�� 2012 ��� �� 
t���ng �� N�� �� ��y ��nh ��nh ��� ��nh t� - �� th��t ��� ��nh ��� tà� ���� h�n 
�h� �� ��ng ��� ��t �h�ng ��� t�� �à Ph�� �� ��� g�� t�� Ph�ng ���� 

C�n �� Th�ng t� �� 10/2012/TT-BNV ngày 1� tháng 12 n�� 2012 ��� �� 
t���ng �� N�� �� ��y ��nh ��nh ��� k�nh t� - �� th��t �� �� tà� ���� h�t g�á t��� 

C�n �� Th�ng t� �� 04/2014/TT-�NV ngày 2� tháng � n�� 201� ��� �� 
t���ng �� N�� �� ��y ��nh ��nh ��� k�nh t� - �� th��t t�� ��� �� �� �� ���� tà� ���� 
��� t��� 

 Th�� �� ngh� ��� ��á� ��� S� N�� �� t�� T� t��nh �� 2086/TTr-SNV ngày 12 
tháng 10 n�� 2022 �à ��� ��á� ��� S� T� �há� t�� �á� �á� th�� ��nh �� 
1291/BC-STP ngày 07/10/2022 �� ���� �� ngh� ��n hành ��nh ��� ��nh t� - �� 
th��t ��� ��� �á� ���h �� �� ngh��� ��ng �� ��ng ng�n �á�h Nhà n��� th��� ��nh 
��� ��� t�� t�nh N�� ��nh. 
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������� Ban hành ��nh ��c �inh t� - �� th��t ��i ��i các ��ch �� �� nghi�p 
c�ng �� ��ng ng�n �ách Nhà n��c th��c ��nh ��c ��� t�� t�nh Na� ��nh� nh� �au: 

1� �h�� �i �i�� ch�nh 

Quy�t ��nh này ��y ��nh ��nh ��c �inh t� - �� th��t ��i ��i các ��ch �� �� 
nghi�p c�ng �� ��ng ng�n �ách Nhà n��c th��c ��nh ��c ��� t�� t�nh Na� ��nh� 
g�m: M�c hao phí t�i �a �� nh�n c�ng �à ng�y�n ��t �i�� ��i v�i vi�c ch�nh �� tài 
�i�� gi�y; V� �inh �ho b�o ���n tài �i�� ��� t��� V� �inh tài �i�� ��� t��� ��p �anh 
��c tài �i�� h�n ch� �� ��ng; S� h�a tài �i�� ��� t�� �h�ng th��c �anh ��c bí ��t 
Nhà n��c� X� �� tài �i�� h�t giá t���  

2� ��i t��ng áp ��ng 

a) Các c� ��an nhà n��c� t� ch�c �� h�i� t� ch�c �� h�i - ngh� nghi�p� t� 
ch�c �inh t� �� ��ng ng�n �ách nhà n��c �� th�c hi�n các ��ch �� c�ng th��c ��nh 
��c ��� t�� t��n ��a bàn t�nh Na� ��nh; 

b) Các c� ��an� t� ch�c �hác th��c t�nh Na� ��nh �h�ng �� ��ng ng�n �ách 
nhà n��c c� th� áp ��ng ��nh ��c �inh t� - �� th��t th��c ��nh ��c ��� t�� quy 
��nh t�i ��y�t ��nh này� 

3. ��nh ��c �inh t� - �� th��t các ��ch �� �� nghi�p c�ng �� ��ng ng�n 
�ách nhà n��c th��c ��nh ��c ��� t��  

a) ��nh ��c �inh t� �� th��t ch�nh �� tài �i�� gi�y áp ��ng 1��� ��nh ��c 
��y ��nh t�i �i�� 3 �h�ng t� �� 03/2010/TT-BNV ngày 2� tháng � n�� 2�1� c�a 
B� t���ng B� N�i �� ��y ��nh ��nh ��c �inh t� - �� th��t ch�nh �� tài �i�� gi�y, 
���i ��i tài �i�� c�ng t��nh ��y ��ng c� b�n� �i�c ph�n �o�i �� án th�c hi�n th�o 
��y ��nh c�a ���t ��� t� c�ng n�� 2�1��;  

b) ��nh ��c �inh t� �� th��t �� �inh �ho b�o ���n tài �i�� ��� t�� áp ��ng 
1��� ��nh ��c ��y ��nh t�i �i�� 3 �h�ng t� �� 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 
11 n�� 2�11 c�a B� t���ng B� N�i �� ��y ��nh ��nh ��c �inh t� - �� th��t V� 
�inh �ho b�o ���n tài �i�� ��� t�� �à V� �inh tài �i�� ��� t�� n�n gi�y� 

c) ��nh ��c �inh t� �� th��t �� �inh tài �i�� ��� t�� t�� áp ��ng 1��� ��nh 
��c ��y ��nh t�i �i�� � �h�ng t� �� 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 n�� 
2�11 c�a B� t���ng B� N�i �� ��y ��nh ��nh ��c �inh t� - �� th��t V� �inh �ho 
b�o ���n tài �i�� ��� t�� �à V� �inh tài �i�� ��� t�� n�n gi�y; 

d) ��nh ��c �inh t� �� th��t ��p �anh ��c tài �i�� h�n ch� �� ��ng áp ��ng 
1��� ��nh ��c ��y ��nh t�i �i�� � �h�ng t� ��  08/2012/TT-BNV ngày 26 tháng 
11 n�� 2�12 c�a B� t���ng B� N�i �� ��y ��nh ��nh ��c �inh t� - �� th��t ��p 
�anh ��c tài �i�� h�n ch� �� ��ng c�a ��t ph�ng ��� t�� �à �h�c �� ��c gi� t�i 
�h�ng ��c ���i ��i tài �i�� c�ng t��nh ��y ��ng c� b�n� �i�c ph�n �o�i �� án th�c 
hi�n th�o ��y ��nh c�a ���t ��� t� c�ng n�� 2�1��; 
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�� ���� m�� ���� �� �� ����� �� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ���� m�� 
bí m�� ��� ���� �� ���� ���� ���� m�� ��� ���� ��� k���� d ���� � ����� �� 
�� 04/2014/TT-��� ���� �� ����� � ��m ���� ��� �� ������ �� ��� �� ��� 
���� ���� m�� ���� �� - �� ����� ��� ��� �� �� �� ���� ��� ���� ��� ���; 

e) ���� m�� ���� �� �� ����� �� �� ��� ���� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� 
m�� ��� ���� ��� ���� � ����� �� �� 10/2012/TT-BNV ���� �� ����� �� ��m 
���� ��� �� ������ �� ��� �� ��� ���� ���� m�� ���� �� - �� ����� �� �� ��� ���� 
��� ��� ���� 

�����2. ����� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� �� �� ���� 10/11/2022. 

���� 3. ����� ��� ����� �� b�� ���� ��� ����� ���m ��� ��� s�� b��� 
������ ��� ���� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ������ ��� �� ����� ��� �� �� 
���� ���� ���� ����� ����m ��� ���� ����� ���� ���� /. 

��������� 
- ��� ����� ��í�� ���; 
- �� ��� ��� 
- �� �� ���� ���� ���m ��� �������� 
- ��� ���� ��� ��� ���� ����� 
- ��� ����� ��� ��� ���� ����� 
- ���� ��� b��� ���� ��� ����� 
- ��� ���� 3; 
- ���� ���� ����, ���� b�� ����� 
- ���: VP1, VP8. 

������������������� 
������������ 
������������ 
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