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Số:           /QĐ-HĐTĐ Lạng Sơn, ngày       tháng  6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Lạng Sơn 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỈNH 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 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; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 

6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định 

bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;  

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn thành lập Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh;  

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Lạng Sơn 

tại Tờ trình số 161/TTr-HĐTĐGĐ ngày 22 tháng 6 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội 

đồng thẩm định giá đất tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh và Tổ chuyên 

viên giúp việc Hội đồng thẩm định, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hồ Tiến Thiệu 
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