
 
QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND 
ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai 

____________ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

  
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 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về 
thi hành Luật Đất đai; 

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 các loại đất; 

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 

16/11/2004; 

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của 

Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị 
định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy 

định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư; 

Căn cứ Văn bản số 120/HĐND-TT ngày 04/8/2010 của Thường trực HĐND 

tỉnh Lào Cai về việc thỏa thuận Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 02/6/2010 của 

UBND tỉnh về việc xin ý kiến về điều chỉnh bảng giá đất năm 2010; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 115/TTr-

TN&MT ngày 31/5/2010, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Nay điều chỉnh bảng giá đất ở đô thị của xã Si Ma Cai, huyện Si 

Ma Cai tại Mục 1 - Phần VIII - Phụ lục số I kèm theo Quyết định số 

44/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá 

các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010 như sau: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI 

_____________ 

Số: 18/2010/QĐ-UBND 

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

___________________________________________ 

           Lào Cai,  ngày  09  tháng 8  năm 2010 



1. Điều chỉnh mức giá theo bảng giá đất hiện hành của tỉnh từ 350.000 

đồng/m
2
 xuống còn 240.000 đồng/m

2
 do chưa san tạo được mặt bằng tại vị trí, 

ranh giới được xác định như sau: Đường nhánh M3 đi Mản Thẩn (khu 16 ha), xã 

Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai; ranh giới cụ thể xác định như Sơ đồ 

kèm theo Tờ trình số 115/TTr-TN&MT ngày 31/5/2010 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường; 

2. Loại đường: Đường loại V; 

3. Loại đô thị: Đô thị loại V. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục 

Thuế tỉnh phối hợp với UBND huyện Si Ma Cai tổ chức thực hiện. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp để UBND tỉnh báo cáo trình 

kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Khóa XIII theo quy đinh. 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Thống 

kê tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ 

tịch UBND huyện Si Ma Cai và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

(đã ký) 
 
 
 

Phạm Văn Cường 
 

 


