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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 96/2014/QĐ-UBND

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

               Lào Cai, ngày 31 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
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;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 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 số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài Nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng 
giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xây dựng giá đất;

Căn cứ Văn bản số 317/HĐND-TT ngày 31/12/2014 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh v/v thỏa thuận tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 809/TTr-STC ngày 
29/12/2014,
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2015 trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 là: K = 1.
2. Hệ số điều chỉnh giá đất trên được áp dụng cho tất cả các loại đất tại bảng 

giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của 
UBND tỉnh Lào Cai; là căn cứ để thực hiện thu tiền sử dụng đất theo quy định tại 
Điểm a Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ quy định về giá đất.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng từ ngày 
01/01/2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quyết định này.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và 

Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết 
định thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng


