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              An Giang, ngày 23  tháng  10  năm 2019 
 

             

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

    

Thực hiện Chương trình công tác của tỉnh, ngày 02/10/2019, Sở Tài chính 

có Công văn số 2383/STC-GCS về việc triển khai kế hoạch xây dựng hệ số điều 

chỉnh giá đất áp dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó: “ Đối với 

Ủy ban nhân cấp huyện: Sau khi khảo sát giá đất, tổng hợp thành Bảng hệ số 

điều chỉnh giá đất theo từng tuyến đường hoặc theo từng địa bàn, loại đất tại 

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND gửi về Sở Tài chính (kèm theo văn bản thuyết 

minh và các phiếu khảo sát (nếu có) ) trước ngày 22/10/2019. Đề nghị gửi kèm 

file số theo địa chỉ mail: hvlanh@angiang.gov.vn” 

Tuy nhiên, đến nay Sở Tài chính chưa nhận được báo cáo tổng hợp của Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

khẩn trương gửi báo cáo theo tinh thần Công văn số 2383/STC-GCS nêu trên 

trước ngày 31/10/2019 về Sở Tài chính để tổng hợp. Trường hợp giữ y hệ số 

điều chỉnh giá đất tại Quyết định 07/2019/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 của 

UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang 

thì cũng phải có văn bản đề nghị.   

Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm, tổ chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, P.G-CS. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đã ký 

                
 

Nguyễn Điền Tân 
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