
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI 

_____________ 

Số: 22/2007/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2007 
  
  

NGHỊ QUYẾT 
Về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
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Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ về phương pháp xác 

định giá đất và khung giá đất; 
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 14/7/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh bổ 

sung Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định 
giá đất và khung giá đất; 

Căn cứ thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định 
giá đất và khung giá đất; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 30/11/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 
phê chuẩn giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 53/BC-BKT 
ngày 07/12/2007 của ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp; 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 
1. Mục đích, nguyên tắc xây dựng giá các loại đất:  
 
1.1. Mục đích: 
- Để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ; tính tiền 

sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất. 
- Để tính bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất; tính tiền bồi thường đối với người có 

hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, các nhân. 
- Làm căn cứ xác định giá sàn để đấu giá quyền sử dụng đất. 
 
1.2. Nguyên tắc: 
- Giá đất điều chỉnh phải phù hợp với tình hình biến động giá thực tế tại địa phương theo đề 

nghị của UBND các huyện, thành phố. 
- Điều chỉnh tăng giá đất ở đối với các đoạn đường, ngõ phố được đầu tư nâng cấp, cải tạo 

mới làm tăng giá trị trên thị trường của lô đất. 
- Bổ sung mới giá đất ở đô thị cho các đoạn đường, ngõ phố chưa có đơn giá đất được đầu 

tư mới hoặc do quá trình đô thị hoá ( trước kia là đất ở nông thôn nay là đất đô thị). 
- Hạn chế điều chỉnh giảm giá đất ở đối với các đoạn đường, ngõ phố đã ổn định không còn 

quỹ đất để bán đấu giá. Chỉ điều chỉnh giảm giá đất ở đối với một số khu bố trí tái định cư hoặc 
một số trường hợp có sự bất hợp lý so với các đoạn đường, ngõ phố liền kề. 

- Giữ nguyên giá đất đối với các đoạn đường, ngõ phố không có biến động và vẫn phù hợp 
với giá thị trường. 

 
2. Giá các loại đất năm 2008: 



 
2.1. Điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất: 
- Điều chỉnh tăng giá đất ở tại 222 đoạn đường, ngõ phố; 
- Điều chỉnh giảm giá  đất ở tại 35 đoạn đường, ngõ phố; 
- Bổ sung mới giá đất ở tại 49 đoạn đường, ngõ phố;  

( Có biểu mẫu chi tiết kèm theo) 
 

2.2. giữ nguyên giá đất ở đô thị tại 921 đoạn đường, ngõ phố; đất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
đất ở nông thôn đã được quy định tại các Nghị quyết: Nghị quyết số 09/2005/NQ-HĐND ngày 
21/7/2005, Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006, Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND 
ngày 19/7/2007, Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh Lào Cai  khoá 
XIII.  

   
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 
 
1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 
 
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 

13/12/2007./. 
 

  CHỦ TỊCH 
 
    (đã ký) 
 
Sùng Chúng 

 


