
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TÀI CHÍNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 1372/STC-GCS                         Bình Định, ngày 07 tháng 6 năm 2019 

V/v lấy ý kiến tham gia dự 

thảo hệ số điều chỉnh giá đất 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

                                            Kính gửi:  

-  Sở Tài nguyên và Môi trường; 

-  Sở Xây dựng; 

-  Sở Tư pháp; 

-  Cục Thuế tỉnh; 

-  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố.     

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1492/UBND-TH 

ngày 27/3/2019 về việc chủ trương rà soát, xây dựng lại quy định hệ số điều chỉnh 

giá đất trên địa bàn tỉnh; trong đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-

UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh. Theo đó, Sở Tài chính đã thành lập Tổ 

soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật xây dựng dự thảo Quyết định ban hành hệ 

số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

Trên cơ sở dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất 

tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Đinh đã được Tổ soạn 

thảo văn bản quy phạm pháp luật thống nhất tại cuộc họp ngày 17/5/2019, Sở Tài 

chính gửi dự thảo và đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định nêu trên (có nội dung lấy ý kiến, dự 

thảo Quyết định gửi kèm theo). Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Tài chính 

trước ngày 21/6/2019 để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình Thường 

trực HĐND tỉnh thông qua trước khi quyết định ban hành theo quy định tại khoản 

2 Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, khoản 1 Điều 3 Thông tư 

số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.  

Các tài liệu kèm theo gồm dự thảo Quyết định, Phụ lục chi tiết, các nội 

dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh chi tiết được đăng tải tại website của Sở Tài 

chính (stc.binhdinh.gov.vn). 

Sở Tài chính đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                     GIÁM ĐỐC                                                                                      
- Như trên;                        

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Website STC; 

- Lưu: VT, QLGCS.                                                                                           

                                                                                          Lê Hoàng Nghi 
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