ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1056 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà
ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà
nước tại phố Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ và đường Thân Thừa Quý,
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Nhà ở ngày 25/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 92/TTr-STC
ngày 16/6/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán
nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà
nước tại phố Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ và đường Thân Thừa Quý, phường
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn như sau:
1. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở và
chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tại
các ngôi nhà tiếp giáp đường Thân Thừa Qúy, phường Vĩnh Trại, thành phố
Lạng Sơn K = 3,53.
2. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở và
chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tại ngôi
nhà số 58 phố Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn K= 3,99.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc
Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và các hộ gia đình, cá
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- các Sở: TC, XD, TN&MT;
- PCVP UBND tỉnh, phòng THNC,
Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KT(NNT).
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