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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền 

thuê đất hằng năm đối với Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Đức Nga 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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 29/11/2013; 

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 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 trưởng 

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 xác định giá đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

238/TTr-STNMT ngày 02/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền 

thuê đất hằng năm đối với Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Đức Nga, 

được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 

để thực hiện dự án Trồng cây Mắc ca, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1.Vị trí, địa điểm khu đất: thôn Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn thuộc khu vực III, đường liên thôn Cụng Khoai – Già Nàng, xã 

Lợi  Bác, huyện Lộc  Bình. 

2. Ranh giới, diện tích khu đất cho thuê được xác định theo mảnh Trích đo 

địa chính khu đất số 18-2019 do Công ty cổ phần Tư vấn môi trường Lạng Sơn 

lập ngày 28/6/2019, được UBND xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình và Sở Tài nguyên 

và Môi trường xác nhận. 

3. Diện tích khu đất cho thuê: 357.185 m2.  

4. Loại đất: Đất trồng cây lâu năm. 

5. Thời hạn thuê đất: Kể từ ngày 12/3/2020 đến hết ngày 26/9/2068; 

6. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm. 
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7. Giá đất cụ thể: 

a) Giá đất cụ thể tại vị trí 1: 37.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Ba mươi bảy 

nghìn đồng một mét vuông). 

b) Giá đất cụ thể tại vị trí 2: 33.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Ba mươi ba nghìn 

đồng một mét vuông). 

c) Giá đất cụ thể tại vị trí 3: 29.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Hai mươi chín 

nghìn đồng một mét vuông). 

Điều 2. Căn cứ giá đất cụ thể tại Điều 1 Quyết định này, Cục Thuế tỉnh xác 

định đơn giá thuê đất, xác định số tiền thuê đất và thông báo số tiền thuê đất 

Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Đức Nga phải nộp vào ngân sách nhà 

nước theo quy định. 

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

Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, 

Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, Chủ tịch UBND xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình 

và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp 

Đức Nga chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (02 bản);  

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các phòng: TH-NC, KGVX, Trung tâm THCB;  

- Lưu: VT, KT(NNT). 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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