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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/4/2019 về xác định 

hệ số điều chỉnh đất để tính giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu 
(m3) dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 

 

Ngày 19/4/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Báo cáo số 
122/BC-STC ngày 04/4/2019 của Sở Tài chính về việc xác định hệ số điều chỉnh 
đất để tính giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) dự án Khu đô 
thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Tham dự họp gồm có: Lãnh đạo Hội 
đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây 
dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Tư pháp và UBND thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia 
của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành phần tham dự cuộc họp, 
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận Sở Tài chính và các cơ quan chức năng đã chấp 
hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc xác định giá trị nộp ngân sách 
tối thiểu (m3) để đưa vào hồ sơ mời thầu dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành 
phố Lạng Sơn. Đã bám sát quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 
16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập Hồ sơ mời sơ 
tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 
đất, đồng thời có tham khảo cách tính của các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc 
Ninh. Kết quả xác định giá trị nộp ngân sách tối thiểu (m3) phù hợp với thực tế 
khu đất và đảm bảo quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh đồng ý phương pháp tính, giá đất tham khảo để xác định lợi 
thế và kết quả xác định giá trị nộp ngân sách tối thiểu (m3) để đưa vào hồ sơ mời 
thầu dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn là 16 tỷ đồng như đề 
xuất của Sở Tài chính. 

Giao Sở Xây dựng căn cứ phương pháp, kết quả xác định giá trị nộp ngân 
sách tối thiểu (m3) nêu trên hoàn thiện hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn trình thẩm định, phê 
duyệt theo quy định; hoàn thành trước ngày 26/4/2019. 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 
phương án xác định giá trị nộp ngân sách tối thiểu (m3) để làm cơ sở áp dụng  
thống nhất cho các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; hoàn thành, báo cáo 
UBND tỉnh trong tháng 6/2019. 
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Các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 
các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở 
Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ được giao./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: TN&MT, XD, TC,  
KH&ĐT, TP; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các Phòng: KTN, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Phùng Quang Hội 
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