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§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

Sè : 74/2005/Q§-TTg  ________________________________________________________________ TH.330b 

  Hµ Néi, ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2005 
 
 

quyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ 
VÒ viÖc sö dông tiÒn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, 

tiÒn b¸n nhµ xëng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c 
khi tæ chøc kinh tÕ ph¶i di dêi trô së,  

c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ho¹ch 
_____ 

 
Thñ tíng chÝnh phñ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm  2001; 
 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 
Căn cứ Nghị định số 181/2004/N§-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của 

Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 
 
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 th¸ng 12 n¨m 2004 của 

Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,  
 

quyÕt ®Þnh : 
 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 
 
Mọi tổ chức kinh tế có trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang sử dụng 

đất do Nhà nước giao hoặc cho thuê phải di dời đến địa điểm mới theo quy 
hoạch theo quyết định của cấp có thẩm quyền được sử dụng tiền chuyển quyền 
sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình xây dựng khác theo quy 
định tại Quyết định này. 

 
Điều 2. Xử l ý tµi chÝnh về đất 
                                                                                                                                    
 1. §ất đang sử dụng nằm trong quy hoạch xây dựng các công trình quốc 

phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, xây dựng khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án 
đầu tư lớn theo quy định của Chính phủ, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi 
thường, hỗ trợ như sau: 
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a) Đối với đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó 
không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc đất đang sử dụng có nguồn 
gốc hợp pháp (đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà 
không phải nộp tiền sử dụng đất) được bồi thường, hỗ trợ theo quy định t¹i 
NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ 
båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c khi Nhµ níc thu håi ®Êt. 

b) Đối với đất được Nhà nước cho thuê, đất được giao cã nộp tiền sử 
dụng ®Êt, đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mµ tiÒn sö dông ®Êt vµ 
tiÒn nhËn chuyÓn nhîng ®Êt ®· nép thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc, ®Êt 
®îc giao kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt th× được hỗ trợ bằng tiền theo dự án 
đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa không quá mức 
bồi thường cho đất bị thu hồi do tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất chi trả (trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê 
đất không phải trả tiền bồi thường hỗ trợ đất thì tổ chức được Nhà nước giao 
nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và quản lý quỹ đất thu hồi chịu trách nhiệm chi 
trả) theo quy ®Þnh như sau: 

- Trêng hîp là công ty nhà nước th× được hỗ trợ tối đa bằng mức bồi 
thường cho đất bị thu hồi; số tiền này sau khi trừ đi phần chi phí công ty đã đầu tư 
vào đất bằng nguồn vốn mà Nhà nước đã giao cho công ty (nếu có) nhưng chưa 
thu hồi được và chi phí di dời thực tế không vượt quá định mức được duyệt; số 
còn lại là nguồn vốn của ngân sách nhà nước đầu tư cho công ty; 

- Trêng hîp không phải là công ty nhà nước thì được hỗ trợ từ 20 - 30% 
mức bồi thường cho đất bị thu hồi để di dời, xây dựng cơ sở mới, nhưng tối đa 
không quá 05 (n¨m) tỷ đồng. Mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch ñy ban nh©n d©n 
cấp tỉnh quyết định. 

2. §ất đang sử dụng không thuộc trêng hîp quy định tại khoản 1 §iều 
này phải di dời mµ được chuyển quyền sử dụng đất, th× tiền thu được từ 
chuyển quyền sử dụng đất được giải quyết như sau: 

a) Đối với đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó 
không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc đất đang sử dụng có nguồn 
gốc hợp pháp (đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không 
phải nộp tiền sử dụng đất) thì tổ chức kinh tế được sử dụng sè tiền ®ã theo quy 
định tại Điều 7 Quyết định này. 

b) Đối với đất được Nhà nước cho thuê, đất được giao phải nộp tiền sử 
dụng đất, đất giao không phải nộp tiền sử dụng đất mà khi được giao đất (thuê 
đất) phải bồi thường đất cho người sử dụng đất; nếu tiền sử dụng đất đã nộp, 
tiền bồi thường đã trả thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (ngân sách cấp để 
nộp hoặc đã ghi tăng vốn ngân sách bằng giá trị quyền sử dụng đất, bằng tiền 
thuê đất, tiền đất góp vốn liên doanh) thì tiền thu được từ chuyển quyền sử 
dụng đất giải quyết như sau: 
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- Đối với công ty nhà nước được sử dụng tiền thu được từ chuyển quyền sử 
dụng đất để xây dựng cơ sở mới, đổi mới công nghệ theo quy định tại khoản 1 
Điều 7 của Quyết định này; sau khi trừ đi chi phí công ty đã đầu tư vào đất bằng 
nguồn vốn mà Nhà nước đã giao cho công ty (nếu có) nhưng chưa thu hồi được 
và chi phí di dời thực tế không vượt quá định mức được duyệt, phÇn còn lại là 
vốn của ngân sách nhà nước đầu tư cho công ty; 

- Trêng hîp không phải là công ty nhà nước thì số tiền chuyển quyền sử 
dụng đất thu được sau khi trừ phần công ty đã đầu tư vào đất nhưng chưa thu 
hồi được (nếu có), phần còn lại hỗ trợ cho tổ chức kinh tế từ  20% - 30% tiền 
chuyển quyền sử dụng đất di dời, xây dựng cơ sở mới, đổi mới công nghệ, 
nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng; mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch ñy ban nh©n 
d©n cấp tỉnh quyết định. PhÇn còn lại (sau khi trừ đi phần hỗ trợ nêu trên) nộp 
vào ngân sách nhà nước theo đúng chế độ phân cấp ngân sách hiện hành. 

3. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất có dự án sử dụng một phần hoặc toàn 
bộ đất đang quản lý để xây dựng các công trình dân dụng nhằm mục đích sản 
xuất, kinh doanh khác ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (bao gồm cả liên 
doanh liên kết) phù hợp với quy hoạch và đúng chức năng kinh doanh thì số 
tiền thu được do chuyển mục đích sử dụng đất được giải quyết theo quy định 
tại khoản 2 Điều này. 

4. Khoản 20% - 30% tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bồi thường đất 
Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức kinh tế không phải là công ty nhà nước quy định 
tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này được cấp phát thành 3 lần theo 
tiến độ dự án đầu tư cơ sở sản xuất tại địa điểm mới. 

Điều 3. Xử l ý tµi chÝnh về nhà xưởng, công trình xây dựng khác trên đất 

1. Nhà xưởng, công trình xây dựng khác là tài sản Nhà nước giao cho các 
tổ chức kinh tế quản l ý khi được phép bán hoặc được bồi thường do phải phá 
dỡ, thì số tiền thu được là: 

a) Vốn của công ty nhà nước nếu gi¸ trÞ cña nhà xưởng, công trình xây 
dựng đó đã được Nhà nước giao vốn cho công ty; 

b) Vốn của ngân sách nhà nước đầu tư cho công ty nhà nước nếu gi¸ trÞ 
cña nhà xưởng, công trình xây dựng đó Nhà nước chưa giao vốn cho công ty; 

c) Nộp ngân sách nhà nước nếu không phải là công ty nhà nước theo chế 
độ phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.  

2. Nhà xưởng, công trình xây dựng khác do tổ chức kinh tÕ tạo lập bằng 
tiền không thuộc nguồn vốn của ngân sách nhà nước khi bán cùng với chuyển 
quyền sử dụng đất hoặc được bồi thường do phải phá dỡ thì số tiền thu được là 
vốn của tổ chức kinh tế.  
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Nhà xưởng, công trình xây dựng khác mà các tổ chức kinh tế đang thuê là 

tài sản nhà nước thì số tiền thu được do bán, do được bồi thường là vốn của 
ngân sách nhà nước đầu tư cho tổ chức kinh tế (nếu là công ty nhà nước) để 
xây dựng cơ sở mới, đổi mới công nghệ; ph¶i nộp vào ngân sách nhà nước 
theo chế độ phân cấp quản lý ngân sách hiện hành (nếu không phải là công ty 
nhà nước).  

 
3. Nhà xưởng, công trình xây dựng khác do tổ chức kinh tế thuê của tổ 

chức, cá nhân thì ngay sau khi có quyết định bán hoặc thu hồi của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, hai bên chấm dứt hợp đồng và bàn giao lại ®Ó bên cho 
thuê bán hoặc được bồi thường (khi Nhà nước thu hồi đất) theo quy định của 
pháp luật. 

 
4. Nhà xưởng và các công trình khác là tài sản chung của nhiều bên thì số 

tiền thu được do bán nhà hoặc được bồi thường được chia cho các bên theo tỷ 
lệ vốn góp. Phần vốn của Nhà nước (nếu có) được xử lý theo quy định tại 
khoản 1 Điều này. 

 
5. Nhà xưởng và công trình xây dựng khác là nhà vắng chủ thì số tiền thu 

được do bán hoặc bồi thường được gửi vào một tài khoản riêng tại Kho bạc 
Nhà nước do Sở Tài chính quản lý.  

 
Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện 
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện việc chuyển 

quyền sử dụng đất, bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế 
phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch.  

 
Điều 5. Thẩm quyền quyết định bán nhà xưởng, công trình xây dựng 

khác gắn liền với đất, chuyển quyền sử dụng đất 
 
1. Việc bán nhà xưởng, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, chuyển 

quyền sử dụng đất của công ty nhà nước do đại diện chủ sở hữu quyết định 
theo quy định của pháp luật vÒ doanh nghiÖp nhµ níc. 

 
2. Việc bán nhà xưởng, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, chuyển 

quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế không thuộc phạm vi khoản 1 Điều này 
được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

 
3. Bộ Tài chính tiếp nhận, quản lý cơ sở nhà, đất của c«ng ty nhµ níc 

thuộc trung ương quản lý có quyết định di dời, có quyết định thu hồi nhưng 
chưa bán (chuyển quyền sử dụng đất), chưa giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng.  
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4. ñy ban nh©n d©n cấp tỉnh tiếp nhận, quản lý cơ sở nhà, đất của c«ng ty 

nhµ níc không thuộc khoản 3 Điều này có quyết định di dời, có quyết định 
thu hồi nhưng chưa bán (chuyển quyền sử dụng đất), chưa giao cho tổ chức, cá 
nhân sử dụng.  

 
5. Tổ chức kinh tế không phải là công ty nhà nước đang sử dụng đất được 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó không phải là tiền của 
ngân sách nhà nước hoặc đất đang sử dụng có nguồn gốc hợp pháp của hộ gia 
đình, cá nhân thì tổ chức kinh tế quyết định chuyển quyền sử dụng đất, bán 
nhà xưởng và công trình xây dựng khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 
Điều 6. Phương thức bán nhà xưởng, công trình xây dựng khác gắn 

liền với đất 
  
1. Bán đấu giá: 
 
a) Đối với công ty nhà nước khi di dời đến địa điểm khác phải thực hiện 

bán đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá. 
 
 b) Đối với các tổ chức kinh tế không phải là công ty nhà nước: 
 
- Nhà xưởng, công trình xây dựng khác gắn liền với đất được Nhà nước 

cho thuê đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều này. 

 
- Nhà xưởng, công trình xây dựng khác gắn liền với đất mà đất được Nhà 

nước giao có thu tiền sử dụng đất, đất do tổ chức tự nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất hoặc đất có nguồn gốc hợp pháp của hộ gia đình cá nhân thì 
tổ chức kinh tế tự quyết định phương thức bán và giá bán. 

 
2. Bán theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bán chỉ 

định): 
 
a) Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định bán nhà xưởng, 

công trình xây dựng khác gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Chủ tịch ñy ban nh©n d©n c¸c 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 
b) Giá bán chỉ định nhà xưởng, công trình xây dựng khác gắn liền với đất, 

giá chuyển quyền sử dụng đất do Chủ tịch ñy ban nh©n d©n c¸c tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương phê duyệt theo giá thị trường t¹i thời điểm bán.  
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Điều 7. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc bán nhà xưởng, 

công trình xây dựng khác gắn liền với đất, tiền chuyển quyền sử dụng đất, 
tiền hỗ trợ về đất 

 
1. Đối với công ty nhà nước: 
 
a) Số tiền thu được từ việc bán nhà xưởng, công trình xây dựng khác gắn 

liền với đất, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền hỗ trợ về đất sau khi 
trừ đi các khoản chi phí công ty đã đầu tư vào nhà, đất quy định tại Điều 2 và 
Điều 3 của Quyết định này, chi phí di dời thực tế không vượt quá định mức 
được duyệt và các chi phí khác có liên quan đến việc bán nhà, chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp 
tỉnh do đại diện chủ sở hữu công ty phải di dời làm chủ tài khoản đối với công 
ty nhà nước thuộc trung ương quản lý; Sở Tài chính làm chủ tài khoản đối với 
công ty nhà nước do địa phương quản lý. Số tiền này được sử dụng để: đầu tư 
cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa điểm mới; đầu tư mở rộng hoặc đầu tư chiều 
sâu đổi mới công nghệ để tăng thêm năng lực sản xuất, kinh doanh theo dự án 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số tiền còn lại nộp ngân sách nhà nước 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

 
b) Tiền bồi thường đất thuộc phạm vi quy định tại ®iÓm a khoản 1 Điều 2 

và tiền chuyển quyền sử dụng đất đối với đất thuộc phạm vi quy định tại        
®iÓm a khoản 2 Điều 2 của Quyết định này; tiền bán nhà xưởng và công trình 
xây dựng khác đã được Nhà nước giao vốn cho công ty thì công ty tự quyết 
định việc sử dụng theo quy định của pháp luật. 

 
2. Đối với tổ chức kinh tế không phải là công ty nhà nước: 
 
a) Số tiền thu được là vốn của tổ chức kinh tế thì tổ chức tự quyết định sử 

dụng. 
 
b) Số tiền Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức kinh tế thì phải nộp vào tài khoản 

tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh do Sở Tài chính quản lý và được sử 
dụng cho các mục đích quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quyết định này.   

 
Điều 8. Trách nhiệm của các ngành, các cấp 
 
1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, ñy ban nh©n d©n  

cấp tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này. 
 
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và §ầu tư, Bộ Xây dựng 

phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định này. 
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3. Các Bộ, ngành, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức 

do Bộ, ngành, Tổng công ty quản lý:  
 
a) Thực hiện việc di dời theo đúng quy định. 
 
b) Sử dụng số tiền thu được đúng mục đích theo quy định tại Quyết định 

này. 
 
4. ñy ban nh©n d©n c¸c tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm tổ chức chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc hướng dẫn giúp đỡ 
các tổ chức kinh tế thực hiện việc di dời, đầu tư xây dựng và ổn định sản xuất, 
kinh doanh tại cơ sở mới. 

 
Điều 9. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo vµ thay thÕ quy định trước đây trái với Quyết định này.  
 
Điều 10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thñ trëng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ñy ban nh©n d©n c¸c tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 
 

Thñ tíng ChÝnh phñ 
N¬i nhËn: 
- Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng, 
- Thñ tíng, c¸c Phã Thñ tíng ChÝnh phñ,  
- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, 
- Héi ®ång D©n téc vµ c¸c ñy ban cña Quèc héi, 
- H§ND, UBND c¸c tØnh, thµnh phè 
  trùc thuéc Trung ¬ng, 
- V¨n phßng Trung ¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng,     (®· ký) 
- V¨n phßng Quèc héi,  
- V¨n phßng Chñ tÞch níc,  
- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, 
- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,                                                                    Phan V¨n Kh¶i                                     
- C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, 
- Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia,         
- C¸c TCTy NN, 
- C«ng b¸o, 
- VPCP: BTCN, TBNC, c¸c PCN, BNC, 
  Ban §iÒu hµnh 112, 
  Ngêi ph¸t ng«n cña Thñ tíng ChÝnh phñ, 
 c¸c Vô, Côc, ®¬n vÞ trùc thuéc, 
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