
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số :          /STC-GLG 
V/v tham gia ý kiến Dự thảo Đề án, Nghị 

quyết của HĐND tỉnh thông qua hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2023 tỉnh Nam Định 

Nam Định, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: 

 

 
- Sở Tư pháp; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 75/UBND-VP6 

ngày 28/02/2023 về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; trong 

đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã xây dựng Dự thảo 

Nghị quyết, Đề án trình HĐND tỉnh thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 

để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam 

Định (có dự thảo kèm theo). 

Để hoàn thiện đề án và đảm bảo tiến độ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến đối với Dự thảo nêu 

trên. Văn bản góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 

20/3/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Sở Tài chính trân trọng đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành 

phố phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLG. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Vân Anh 
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