
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI CHÍNH

Số:           /STC-QLGCS

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

Hải Dương, ngày     tháng 9  năm 2021

V/v khảo sát và xây dựng 
hệ số điều chỉnh giá đất 

trên địa bàn tỉnh năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

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

Để có cơ sở xây dựng phương án Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương năm 2022; trên cơ sở Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 quy 
định tại Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, Quy định hệ số 
điều chỉnh giá đất năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2020/QĐ-
UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh và tình hình thực tế, Sở Tài chính đề 
nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch 
phối hợp với Phòng Tài nguyên- Môi trường, Chi cục Thuế, UBND các xã, 
phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, khảo sát 
giá đất tại địa phương theo từng loại đất, loại đường phố và từng vị trí đất cụ thể 
trong bảng giá đất; trong đó tập trung vào các vị trí, các tuyến đường có điều 
kiện thuận lợi về kinh doanh, có khả năng sinh lời cao, mới được đầu tư xây 
dựng hoặc mới được nâng cấp, cải tạo, các tuyến đường dự kiến đề nghị bổ 
sung vào Bảng giá đất; đồng thời, tổng hợp, rà soát, so sánh với hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2021 để xây dựng, đề xuất phương án hệ số điều chỉnh giá 
đất năm 2022 (chỉ báo cáo đề xuất cụ thể các nội dung thay đổi so với phương 
án hệ số giá đất năm 2021) gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/10/2021 làm cơ 
sở tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành theo quy định. 

(Mẫu phiếu điều tra và tổng hợp kết quả điều tra, đề xuất hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2022 gửi kèm theo công văn này các cơ quan, đơn vị có thể 
tải về từ website của Sở Tài chính Hải Dương)

Sở Tài chính sẽ cử cán bộ chuyên môn làm việc trực tiếp với UBND các 
huyện, thành phố, thị xã về việc khảo sát, xây dựng phương án hệ số điều chỉnh 
giá đất năm 2022 (lịch làm việc cụ thể sẽ có thông báo sau).
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Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm chỉ 
đạo triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc 
đề nghị phối hợp với Sở Tài chính (phòng Quản lý giá- công sản) để giải 
quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh; {để báo cáo}
- Sở Tài nguyên- MT;  để
- Cục Thuế tỉnh;           phối hợp
- Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện {để thực hiện}
- Lưu: VT, QLG-CS.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đồng Kim
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