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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá 
đất tại phiên họp thẩm định giá đất cụ thể để phục vụ công tác GPMB thực 
hiện dự án: Xây dựng doanh trại  Ban chỉ huy quân sự thành phố và dự án 

Sân bay trực thăng Quảng Lạc/ Quân khu I, thành phố Lạng Sơn 
 

  

 Ngày 09/01/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, 
Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định 
giá đất tỉnh để thẩm định giá đất cụ thể để phục vụ công tác GPMB thực hiện dự 
án: Xây dựng Doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố và dự án Sân bay trực 
thăng Quảng Lạc/Quân khu I, thành phố Lạng Sơn. Thành phần dự họp gồm có 
thành viên Hội đồng thẩm định (là lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi 
trường, Tài chính, Cục Thuế, UBND thành phố Lạng Sơn), Văn phòng UBND 
tỉnh và Công ty cổ phần Tài chính VIICY Việt Nam. 

 Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty cổ phần Tài chính 
VIICY Việt Nam báo cáo nguyên tắc, phương pháp định giá đất để xác định giá 
đất cụ thể phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ 
tịch Hội đồng thẩm định kết luận như sau: 

Nhất trí áp dụng phương pháp, nguyên tắc định giá đất do cơ quan tư vấn 
áp dụng, Sở Tài nguyên và Môi trường trình. Giá đất cụ thể để phục vụ công tác 
GPMB thực hiện dự án trình thẩm định cao hơn 2,0 lần so với giá đất quy định tại 
Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 
20/12/2014 của UBND tỉnh là phù hợp do: Hệ thống kết cấu hạ tầng của khu vực 
liền kề địa điểm thực hiện dự án đã được cải thiện, mở rộng, Bảng giá đất do 
UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 đã 
hết thời kỳ ổn định 05 năm cần được xây dựng mới theo hướng tăng giá các loại 
đất để phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường trong điều 
kiện bình thường, kết quả đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, đầu tư các khu 
đô thị mới và đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. 

Đồng ý áp dụng mức giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường đối với đất ở bằng 
2,0 lần giá đất ở do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND 
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ngày 20/12/2014, đối với đất nông nghiệp áp dụng mức giá bồi thường bằng giá đất 
nông nghiệp do UBND tỉnh quy định tại Quyết định trên.  

Giao cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định ban hành văn bản thẩm định 
gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 
theo quy định. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: TC, TN&MT, XD; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn 
- Công ty cổ phần Tài chính VIICY Việt Nam; 
- VP UBND tỉnh,  
- Lưu: VT, KTN (NNT). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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