
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-TNMT 

Về kết quả khảo sát, xây dựng 

hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 

huyện Cao Lộc. 

Cao Lộc, ngày        tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 2638/STC-QLGCS&DN ngày 14/9/2021 của Sở Tài 

chính về việc đề nghị khảo sát giá đất, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022. 

Trên cơ sở các phiếu điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất trên thị 

trường trong năm 2021 và Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh, được sửa 

đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn; đối chiếu với Quyết đinḥ số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 

của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện Cao Lộc báo cáo đề xuất xây dựng hệ số điều chỉnh 

giá đất năm 2022 trên địa bàn huyện như sau: 

1. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc 

khu đất (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) có giá trị dưới 10 tỷ đồng: 

a) Đối tượng áp dụng: Theo điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh. 

b) Hệ số điều chỉnh: 

- Đất ở tại đô thị: K = 1,2. 

- Đất ở tại nông thôn: K = 1,0. 

2. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền thuê đất: 

a) Đối tượng áp dụng: Theo điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh. 

b) Hệ số điều chỉnh: K = 1,0. 

3. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực 

hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: 

a) Đối tượng áp dụng: Theo điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 

02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh. 

b) Hệ số điều chỉnh: 

- Đối với nhóm đất nông nghiệp: K = 1,0. 

- Đối với đất ở: K = 1,2. 
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- Đối với nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: K = 1,0. 

4. Các trường hợp còn lại áp dụng theo khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Quyết 

định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Trên đây là kết quả điều tra, khảo sát xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2022 của UBND huyện Cao Lộc. Đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: TC-KH, TN&MT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hoàng Mạnh Cường 
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