
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STC-QLGCS 

V/v cử người tham gia Hội đồng và 

Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng 

thẩm định giá đất tính thu tiền sử 

dụng đất dự án ĐTXD Khu đô thị 

mới Đông Bắc, thị trấn Bích Động, 

huyện Việt Yên 

Bắc Giang, ngày     tháng     năm 2020 

Kính gửi:   

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Việt Yên. 

Ngày 20/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1071/QĐ-UBND về việc 

chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương 

mại Tuấn Quỳnh tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (đợt 1) để thực hiện dự án 

ĐTXD Khu đô thị mới Đông Bắc, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Để có cơ 

sở trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tính thu tiền sử dụng 

đất đối với dự án trên, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị cử người tham gia Hội 

đồng và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng như sau: 

- 01 đồng chí Lãnh đạo cơ quan phụ trách lĩnh vực công tác tham gia thành viên Hội 

đồng. 

- 01 đồng chí Lãnh đạo phòng chuyên môn tham gia Tổ Chuyên viên giúp việc Hội 

đồng. 

Danh sách thành viên tham gia Hội đồng, Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng đề 

nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 29/12/2020 để Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định thành lập theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Lưu: VT, QLGCS. 

Bản điện tử: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hoàng Phương 
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