
           UBND TỈNH KHÁNH HÒA      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

  Số:             /STNMT- GĐBTTĐC                 Khánh Hòa,  ngày       tháng 4  năm 2018 

   V/v tham gia thẩm định giá đất dự án 

        trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

                

Kính gửi:  Công ty ................................................................... 

 .......................................................................................................................   

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, có một số dự án được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư và diện tích tính thu tiền sử dụng 

đất của khu đất có giá trị từ 20 tỷ trở lên (tính theo giá đất tại Bảng giá đất của 

tỉnh Khánh Hòa). Theo quy định của Luật Đất đai 2013, Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá làm cơ 

sở cho các tổ chức được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện nghĩa vụ 

tài chính theo quy định. 

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh 

vực định giá, đề nghị quý Công ty có nhu cầu tham gia định giá đất tại địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa gửi công văn nêu ý kiến kèm hồ sơ năng lực gồm thể hiện:  

- Là đơn vị tư vấn đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2018 do Bộ 

Tài chính ban hành và giấy chứng nhận hành nghề của đơn vị. 

- Hồ sơ năng lực thể hiện trình độ chuyên môn về nghiệp vụ, kinh nghiệm 

quản lý, kinh nghiệm tham gia thẩm định giá các dự án (trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa nếu có); 

.... 

Văn bản và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn, đề nghị gửi về địa chỉ: 

- Phòng giá đất bồi thường và tái định cư – Sở Tài nguyên và Môi trường 

Khánh Hòa; 

- Địa chỉ: số 14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Điện thoại: 0258.3561977. 

Rất mong được sự hợp tác của quý Công ty./. 

    

                                                                                                                KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đăng trên Website của Sở TNMT; 

- Lưu: VT, GĐBTTĐC. 
(Liên hệ: Sđt: 0258. 561 977) 
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