
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

            Số:        /STNMT-QLĐĐ                          

V/v đề nghị đăng tải dự thảo Bảng giá đất điều 

chỉnh (lần 2) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2024 lên trang thông tin điện tử của tỉnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho phép 

thực hiện điều chỉnh Bảng giá đất của tỉnh (lần 2) tại Thông báo số 373/TB-

UBND ngày 13/7/20210, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng xong dự 

thảo Nghị quyết và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024.  

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 36/2014/TT-

BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đăng dự thảo bảng giá đất liên 

tục trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Tài nguyên 

và Môi trường…”. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024 và 

Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 

12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2020-2024 và Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh để xin ý kiến của 

các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định./. 

 (có dự thảo Bảng giá đất và tài liệu liên quan kèm theo) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng tải  

văn bản trên cổng TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT, QLĐĐ (HHN). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                      

 

 

 

 

                          

Chu Văn Thạch 
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