Được ký bởi Sở Tài chính.Tỉnh Đồng Nai

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 6270 /STC-QLG&CS

Đồng Nai, ngày

3 tháng 11 năm 2020

V/v Góp ý Dự thảo Quyết định thay
thế Quyết định 11/2020/QĐ-UBND
ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh

Kính gửi: - Văn phòng UBND tỉnh;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Giao
thông Vận tải, Xây Dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền
thông;
- UBND các huyện và thành phố.
Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5792/UBND-KT
ngày 22/05/2020 chấp thuận cho Sở Tài chính thuê đơn vị tư vấn để thực hiện
xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020; Văn bản số 7447/UBND-KT ngày
30/06/2020 về việc lồng ghép nội dung rà soát, điều tra giá đất các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp để điều chỉnh Bảng Giá đất ban hành kèm theo Quyết
định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.
Sở Tài chính gửi bản dự thảo Quyết định thay thế Quyết định
11/2020/QĐ-UBND ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh, đề nghị các Sở, ngành
liên quan, UBND các huyện và thành phố rà soát, có ý kiến. Trên cơ sở ý kiến
của các đơn vị, Sở Tài chính sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện và trình UBND tỉnh ban
hành để áp dụng từ ngày 01/01/2021.
Nhằm đảm bảo sự thống nhất về mức hệ số điều chỉnh giá đất và phù hợp
với tình hình thực tế của từng khu vực, đề nghị các đơn vị quan tâm rà soát, có ý
kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/11/2020. Sau thời
gian trên, nếu đơn vị không có ý kiến góp ý, thì coi như đã đồng ý với dự thảo.
Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng nội dung Dự thảo Quyết định quy
định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên Cổng
thông tin điện tử của tỉnh. Thời gian đăng tải là 30 ngày.
Để có bản dự thảo đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố
truy cập trang web Sở Tài chính Đồng Nai tại địa chỉ: http://stc.dongnai.gov.vn
(Mục Văn bản triển khai/gửi các sở ngành góp ý dự thảo Quyết định ban hành
hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021).

Số 42, đường CMTT, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (0251) 3942489, Fax: (0251) 3847433,

Email: vbstaichinh@dongnai.gov.vn
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Sở Tài chính có ý kiến như trên, đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp
thực
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, QLG&CS (Hương).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thư
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