
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 1467/STNMT-ĐĐ 

V/v lấy ý kiến bảng giá các loại đất điều 

chỉnh, bổ sung áp dụng giai đoạn 2020-

2024 trên địa bàn tỉnh An Giang 

An giang, ngày  25  tháng  5  năm 2021 

 
 

Kính gửi: 
 

 

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ban Quản ký Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

                                          

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1452/VPUBND-KTTH 

ngày 30/3/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 

2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo 

xong Bảng giá các loại đất điều chỉnh, bổ sung áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên 

địa bàn tỉnh. Để có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theo quy 

định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị: 

1. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến đối với dự thảo Bảng giá các loại 

đất điều chỉnh, bổ sung áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, ý kiến góp ý 

đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/6/2021 để hoàn chỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông (Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin 

điện tử tỉnh) đăng toàn bộ dự thảo Bảng giá các loại đất điều chỉnh, bổ sung áp 

dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy 

ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời hạn 30 ngày theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 243/UBND-NC ngày 23/3/2021. Hết 

thời gian trên, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phản hồi về Sở Tài nguyên và 

Môi trường các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh theo quy định. 

Rất mong sớm nhận ký kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Thành; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu VT, CCQLĐĐ. 

Đính kèm: dự thảo Bảng giá các loại đất điều 

chỉnh áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn 

tỉnh 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thành 
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