
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________ 

BAN QUẢN LÝ 
KHU KINH TẾ VÂN PHONG 

TỈNH KHÁNH HÒA 
___________________ 

 

Số:  344/TB-KKT  Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2018 

   

THÔNG BÁO 

Về đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm 
_______________ 

  

                  Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Khám Phá 

                                  (Địa chỉ: số 02 Mê Linh, phường Phước Tiến,                                                 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 

 

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, 

Khu công nghệ cao; 

Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 

Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; 

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc ban hành giá các loại đất năm 2015 và ổn định 5 năm 2015-

2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định các loại đất 

năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết 

định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa;  

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt 

nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại 

Khám Phá được gia hạn sử dụng đất, đất có mặt nước ven biển tại khu vực phía 

Tây Bắc đảo Hòn Ông, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh để tiếp tục kinh doanh du 

lịch; 



 

Căn cứ Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai số 

2859/PCTTĐC ngày 30/7/2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, 

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa thông báo đơn giá thuê 

đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương 

mại Khám Phá được gia hạn sử dụng đất, đất có mặt nước ven biển tại khu vực 

phía Tây Bắc đảo Hòn Ông, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh để tiếp tục kinh doanh 

du lịch như sau: 

1. Địa chỉ thửa đất: Khu vực phía Tây Bắc đảo Hòn Ông, xã Vạn Thạnh, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

2. Diện tích phải nộp tiền thuê đất: 46.455,9 m2. 

3. Vị trí thửa đất: Vị trí 3, khu vực 1, hệ số xã 1,4 (thuộc các vị trí còn lại 

của thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh theo Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết 

định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 25/2018/QĐ-

UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 

4. Thời hạn thuê đất, đất có mặt nước ven biển: Kể từ ngày 01/01/2019 

(ngày hết hạn thuê đất theo Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của 

UBND tỉnh) đến hết ngày 31/12/2019. 

5. Hình thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền hàng năm. 

6. Loại đất: 

- Đất thương mại dịch vụ: Diện tích 17.734,7 m2; 

- Đất có mặt nước ven biển: Diện tích 28.721,2 m2. 

7. Thời điểm xác định đơn giá thuê đất: Là thời điểm ban hành Quyết định 

số 2119/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

8. Đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm như sau: 

- Đất thương mại dịch vụ: 185 đồng/m2/năm. 

- Đất có mặt nước ven biển: 92 đồng/m2/năm. 

Đơn giá thuê đất nêu trên được ổn định trong thời gian thuê đất, áp dụng kể 

từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019. 

Đơn giá thuê đất tại Thông báo này được ghi vào Hợp đồng thuê đất và là 

căn cứ xác định số tiền thuê đất phải nộp theo quy định pháp luật./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TNMT; 

- Cục thuế tỉnh; 

- Lưu: VT, QLTNMT. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Hoàng Đình Phi 
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