
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:           /STC-QLG&CS 

V/v xin ý kiến Dự thảo Quyết định 

quy định hệ số điều chỉnh giá đất 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023 

(lần 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Cục thuế tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 
 

 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 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; 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; 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, ngày 27/12/2022, Sở Tài chính có 

Công văn số 4443/STC-QLG&CS gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các 

huyện, thành phố; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử cùa tỉnh và 

Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính, về việc xin ý kiến Dự thảo Quyết định 
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quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023. Đến nay 

Sở Tài chính đã nhận được 25 ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, 

thành phố Sở Tài chính đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình năm 2023. 

Để đảm bảo Quyết định ban hành thực hiện có hiệu quả, Sở Tài chính đề 

nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tiếp tục nghiên 

cứu nội dung dự thảo và có ý kiến tham gia góp ý (lần 2) vào dự thảo Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình năm 2023. Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài chính trước ngày 

11/01/2023 để hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh 

theo quy định. Quá thời hạn trên mà quý cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham 

gia đóng góp thì xem như đã thống nhất với nội dung dự thảo. 

 (Toàn văn dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Hòa Bình và Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình địa 

chỉ:http:sotaichinh.hoabinh.gov.vn). 

Đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải thông 

tin); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng THTK (đăng tải thông tin) 

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu: VT. (L) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Lộc 
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