
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1021 /UBND-KTTH         Lạng Sơn, ngày 18  tháng 10 năm 2018 

 

 

V/v xác định giá trị quyền sử dụng 
đất để tính vào giá trị tài sản của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 

 
 
 

 

Kính gửi: 
 

 
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 
về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Thực hiện Công văn số 2030/BTC-QLCS ngày 13/02/2018 của Bộ Tài 
chính về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể thuộc tỉnh và 
UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 
của Chính phủ, trong đó chú ý một số nội dung sau: 

1. Giá trị quyền sử dụng đất được xác định như sau: 

a) Căn cứ xác định giá trị quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại 
Điều 101, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

b) Xác định giá trị quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 
102, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

Hiện nay, giá đất thực hiện theo các văn bản sau: 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh ban 
hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 05/12/2015 của UBND tỉnh ban 
hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh ban 
hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh ban 
hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3). 

 - Hệ  số  điều  chỉnh  giá  đất  hiện  nay  thực  hiện  theo Quyết định số 
01/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy 
định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2018 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.   
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 Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo 
Mẫu số 17a/TSC-QSDĐ ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 
Văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất được lập thành 02 bản: 01 bản do cơ 
quan, tổ chức, đơn vị sử dụng đất lưu; 01 bản gửi cơ quan quản lý cấp trên trực 
tiếp (nếu có). 

c) Điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sử dụng  
đất để hạch toán theo quy định tại khoản 1 Điều 103 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

- Việc điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản 
theo Mẫu số 17b/TSC-QSDĐ ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-
CP. Văn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất được lập thành 02 bản:  01 bản 
do cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng đất lưu; 01 bản gửi cơ quan quản lý cấp trên 
trực tiếp (nếu có). 

2. Hạch toán giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của cơ quan, đơn 
vị được thực hiện theo quy định tại Điều 104, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 
ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các 
huyện, thành phố hoàn thành việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào 
giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị trước ngày 01/12/2018 và báo cáo 
UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 10/12/2018 để tổng hợp chung. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị phản ánh với Sở Tài chính) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem 
xét, giải quyết./. 

                      

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tài chính (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
   các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Công Trưởng 
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