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Căn cứ khoản 1 Điều 4 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 

22/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận năm 2022, theo đó quy định hàng năm Sở Tài chính có trách 

nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn để tư vấn khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá 

đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu, chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Cục Thuế tỉnh căn cứ kết quả khảo sát, tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh 

giá đất của đơn vị tư vấn và Bảng giá đất UBND tỉnh quy định, thực hiện rà 

soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng từ 

ngày 01 tháng 01 hàng năm;  

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng tại 

Công văn số 5744/VP-KT ngày 20/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 

gia hạn thời gian tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2023, 

Trên cơ sở kết quả khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường để tư vấn 

xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH 

Thẩm định giá Chuẩn Việt (đơn vị tư vấn) thực hiện tại Chứng thư số 

3688/22/REP.VVALUES ngày 09/12/2022 kèm theo Báo cáo thuyết minh kết 

quả thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt đã được thông 

qua UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

năm 2023 gửi đến các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để 

lấy ý kiến góp ý theo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

Hồ sơ dự thảo gồm:  

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023; 

- Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh; 

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4030/UBND-NC 

ngày 31/10/2016 về việc thực hiện đăng tải lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật (QPPL), Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải hồ 

sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa 
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bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan, địa 

phương và đơn vị tham gia ý kiến theo quy định. 

Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh quan tâm phối hợp thực 

hiện./.  

 

  

  

 

               

 

Nơi nhận:                            
- Như trên;  
- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, QLG&CS(Trâm). 
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