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

       SỞ TÀI CHÍNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:         /STC-GCS                         Bình Định, ngày        tháng 12 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.     

 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử 

dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì hệ số điều chỉnh giá dất do UBND 

tỉnh ban hành hàng năm; 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ về giá đất 

quy định phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng 

cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do 

UBND tỉnh ban hành; 

Trên cơ sở Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2020-2024 (định kỳ 05 năm) trên địa bàn 

tỉnh Bình Định; 

Để có cơ sở 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 áp dụng cho 

năm 2020, Sở Tài chính đã 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 thay thế Quyết 

định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh. Theo đó, để có cơ 

sở báo cáo trình UBND tỉnh, 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 (kèm theo bảng giải trình các nội dung điều chỉnh, dự thảo Tờ trình, 

Quyết định). 

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Tài chính trước ngày 12/12/2019 để 

làm cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp đến hết thời hạn mà các Sở, 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố không có văn bản tham gia thì xem 

như đồng ý với dự thảo Tờ trình, Quyết định nêu trên. 

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). 
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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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