
  UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

               SỞ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STC-QLG&CS Hoà Bình, ngày        tháng 02 năm 2023   

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

04/2023/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 

của UBND tỉnh ban hành Bảng giá làm 

căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà 

đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

 

  Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; 

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ 

phí trước bạ; 

Ngày 13/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

04/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ 

đối với nhà đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (gửi kèm trên hệ thống Văn phòng 

điện tử).  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023 và thay thế các 

Quyết định: Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 16 ngày 9 tháng 2019 của 

UBND tỉnh ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 87/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 

năm 2021 của UBND tỉnh bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 

35/2019/QĐ-UBND ngày 16 ngày 9 tháng 2019  của UBND tỉnh Hòa Bình. 

(Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính) 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 

13/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, Phó GĐ Sở ; 

- Lưu: VT. (L). 

                                                         

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Văn Lộc 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-10-2022-nd-cp-quy-dinh-ve-le-phi-truoc-ba-484768.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-13-2022-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-10-2022-nd-cp-le-phi-truoc-ba-496405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-10-2022-nd-cp-quy-dinh-ve-le-phi-truoc-ba-484768.aspx
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