
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI CHÍNH

Số:          /STC-QLGCS

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

Hải Dương, ngày       tháng 01 năm 2022

V/v đăng tải dự thảo Quy định 
Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa
bàn tỉnh năm 2022 (lần 2)

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

Căn cứ kế hoạch xây dựng và ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá 
đất trên địa bàn tỉnh hàng năm theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát phương án hệ số 
điều chỉnh giá đất theo ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài 
chính đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, 
thành phố, xã để tiến hành rà roát, hoàn thiện lại dự thảo Quy định hệ số điều 
chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2022 (có dự thảo gửi kèm theo) làm cơ sở 
trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Tại Khoản 1 Điều 129 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy 
định: “Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được đăng tải toàn 
văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 
thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến”. Sở Tài 
chính đề nghị Cổng thông tin điện tử đăng tải Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương 
để lấy ý kiến tham gia theo quy định với các thông tin sau: 

1. Tên văn bản: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định Hệ số 
điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022.

2. Thời hạn góp ý: Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 28/02/2022.

3. Địa chỉ nhận góp ý:

- Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Số điện thoại: 02203.857.578 (phòng Quản lý giá - công sản).

- Email: giacongsan.stchd@gmail.com.

mailto:giacongsan.stchd@gmail.com


2

2

Sở Tài chính Hải Dương đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương 
phối hợp thực hiện để Sở Tài chính Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên;
- UBND tỉnh; {để báo cáo}
- Ban biên tập Cổng TTĐT;{để báo cáo}
- Lưu: VT, QLG&CS.                                                                                 

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đồng Kim

 
      


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-27T15:58:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	SỞ TÀI CHÍNH<sotaichinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-27T15:58:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	SỞ TÀI CHÍNH<sotaichinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-27T15:58:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	SỞ TÀI CHÍNH<sotaichinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




