
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-QLĐĐ    Cao Bằng, ngày        tháng 02 năm 2021 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung 

Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

     
Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng;  

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Công thương, Xây dựng, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cao Bằng. 

 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về khung giá đất;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây 

dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14  ngày 10/01/2020 về việc sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 về việc sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc 

tỉnh Cao Bằng; 
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Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của HĐND tỉnh Cao 

Bằng về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về phê duyệt Phương án kinh kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng điều chỉnh 

Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Bản đồ vị 

trí giá các loại đất của các xã, phường của thành phố Cao Bằng và thị trấn của các 

huyện; Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án kinh tế kỹ thuật - dự toán Xây 

dựng điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; Bản đồ vị trí giá các loại đất của các xã, phường của thành phố Cao Bằng 

và thị trấn của các huyện. 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng xong dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 

của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng, để trình thông qua tại kỳ họp 16 HĐND tỉnh khóa XVI. 

Để dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 

số 33/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh được hoàn thiện trước 

khi báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, Ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia đóng góp ý kiến đối với nội dung 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

33/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá các 

loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nội dung dự thảo được 

gửi đến các cơ quan, đơn vị và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao 

Bằng và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Thời gian xin ý kiến là 30 ngày kể từ ngày đăng tải, gửi xin ý kiến; các ý 

kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng 

và qua địa chỉ Email: quanlydatdaicb@gmail.com để tổng hợp. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trung tâm Thông tin -VPUBND tỉnh 

 (để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh); 

- TT Quan trắc và Dữ liệu (để đăng tải lên  

  website của Sở); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Phùng 
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