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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ phê duyệt giá khởi điểm 

đấu giá quyền sử dụng đối với khu đất cửa hàng thương mại tại thôn Bản 

Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về giá đất;  

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền 

sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP 

ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 

332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 151/TTr-STC ngày 

10/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ phê duyệt giá 

khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đối với khu đất cửa hàng thương mại tại thôn 

Bản Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn như sau: 
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1. Vị trí khu đất: Tại thôn Bản Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn, được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 18-2021; tỷ lệ 1:500, 

do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đình Lập, lập ngày 06/4/2021, 

được UBND xã Thái Bình xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng ngày 06/4/2021 và 

được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra ký duyệt ngày 26/4/2021.  

2. Diện tích khu đất: 393,0m2. 

3. Mục đích sử dụng đất: đất ở.  

4. Thời hạn sử dụng đất: lâu dài. 

5. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo 

hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

6. Giá đất theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2020 - 2024 những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường Huyện lộ chạy dọc theo 

thôn Bình Thái và thôn Bản Piềng (thuộc địa phận xã Thái Bình). 

- Vị trí 1: 220.000 đồng/m2. 

- Vị trí 2: 132.000 đồng/m2. 

7. Hệ số điều chỉnh giá đất:  

- Vị trí 1: K = 2,14 

- Vị trí 2: K = 3,56 

Điều 2. Căn cứ hệ số phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, UBND huyện 

Đình Lập phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đối với khu đất cửa 

hàng thương mại tại thôn Bản Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và các tổ chức, cá 

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

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;   

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PCVP UBND tỉnh, 

Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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