
UBND TỈNH LAI CHÂU           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ TÀI CHÍNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số: 2201 /STC-GCS&TCDN                   Lai Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

V/v tham gia vào dự thảo Quyết 

 định của UBND tỉnh quy định hệ  

số điều chỉnh giá đất năm 2023 
 

                                     Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành; 

 - Cục Thuế tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh. 

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 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: “Hệ số điều chỉnh 

giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 

là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm”. 

Hiện nay, hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 được 

áp dụng theo quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022. Để kịp thời báo 

cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023, theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3739/UBND-KTN ngày 06/10/2022 về 

việc giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. Sau khi thực hiện thuê đơn vị tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2023. Sở Tài chính dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Để quyết định của UBND tỉnh được đảm bảo, phù hợp với các quy định 

hiện hành và thực hiện trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, Sở Tài chính kính đề nghị các các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Cục 

thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo 

Quyết định nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 12 năm 2022 đồng 

thời gửi flie mềm vào địa chỉ hòm thư pqlgcs.sotc@laichau.gov.vn để Sở Tài chính 

tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh.  

Đề nghị Trung tâm Tin học và Công báo đăng tải dự thảo Quyết định của 

UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 

gia ý kiến theo quy định. 
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 Nhận được văn bản này, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh, Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các 

bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ Sở (báo cáo); 

- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh (để đăng tải); 

- Trang thông tin của Sở Tài chính (để đăng tải); 

- Phòng TC-KH các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, GCS&TCDN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

[[ơ 

Phạm Quý Dương 
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