
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /STC-QLGCS&DN  Lạng Sơn, ngày      tháng      năm 2021 
 

V/v xin ý kiến góp ý đối với các dự 

thảo Tờ trình và dự thảo quyết định quy 

định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

 

       Kính gửi:  
 

 

 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư 

pháp; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ban QLKKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

                          

Căn cứ Hướng dẫn số 15/HD-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hướng dẫn công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện nhiệm vụ giao tại Công văn số 4091/VP-KT ngày 27/9/2021 

của Văn phòng UBND tỉnh về việc đồng ý xây dựng Quyết định của UBND tỉnh 

quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 

2022, để việc xây dựng văn bản sát với điều kiện thực tiễn, khả thi trong triển 

khai thực hiện, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia đối 

với dự thảo Tờ trình Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Ý kiến tham gia góp ý đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố gửi về 

Sở Tài chính chậm nhất ngày 08/11/2021.(Sở Tài chính gửi Tờ trình và Quyết 

định UBND tỉnh kèm theo trên VNPT-iOffice)) 

Sở Tài chính trân trọng đề nghị các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành 

phố quan tâm, cho ý kiến góp ý vào các dự thảo để Sở Tài chính kịp thời triển 

khai thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử STC; 

- Lưu VT, QLGCS&DN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
 


		2021-11-04T23:03:28+0700
	Nguyễn Anh Yến


		2021-11-04T23:07:51+0700
	Nguyễn Anh Yến


		2021-11-05T07:19:12+0700


		2021-11-05T07:19:12+0700


		2021-11-05T07:19:12+0700


		2021-11-05T07:19:12+0700




