
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /STNMT-TTRA 

V/v tuyên truyền và áp dụng quy định 

hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 

 trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày       tháng 01 năm 2023 

     

                            

                                 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2022 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023). 

Để kịp thời áp dụng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp luật, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện nội dung 

sau: 

- Tuyên tuyền rộng rãi nội dung Quyết định nêu trên đến cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan mình bằng hình thức phù hợp; tổ 

chức thực hiện đảm bảo các nội dung theo nhiệm vụ được giao trong Quyết định 

và quy định của pháp luật về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh; 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai đến các xã, phường, thị 

trấn để tuyên tuyền rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; 

- Giao Văn phòng Đăng ký đất đai đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định 

số 62/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh trên Trang Thông tin 

điện tử của Sở. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan liên quan triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở, các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng TNMT các huyện thành phố; 

- Lưu: VT, TTRA. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Ngô Xuân Hùng 
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