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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá khởi điểm đấu giá quyền  

sử dụng đất ở tại đô thị cho các thửa đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

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 tháng 11 năm 2013; 

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

Quy định về thu tiền sử dụng đất; số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, 

thuê mặt nước; số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 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 các của Bộ Tài chính Thông tư: số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 

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; số 332/2016/TT-BTC ngày 

26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 

16/6/2014 của 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; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 

của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện 

đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2274/TTr-STC ngày 

14 tháng 10 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá khởi điểm đấu giá quyền 

sử dụng đất ở tại đô thị cho các thửa đất trên địa bàn thành phố Lai Châu, cụ 

thể như sau: 

(Chi tiết biểu phụ lục kèm theo) 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=246/TTr-STC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Điều 2. UBND thành phố Lai Châu có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, 

thủ tục và các công việc khác có liên quan trước khi tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 

đất theo quy định hiện hành bảo đảm công khai, minh bạch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Lai 

Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- U1, U4, CB; 

- Lưu: VT, Kt4.         

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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