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Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 02/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2017/TT-BTC
Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền
với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi
thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu
hồi đất nhưng không được bồi thường về đất (có hiệu lực thi hành 15/9/2017).
Để triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư nêu trên,
Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố
truy cập vào chuyên mục “Văn bản QLNN, điều hành” trên trang thông tin điện
tử của Sở Tài chính tại địa chỉ: http:///stc.binhthuan.gov.vn để tải Thông tư số
80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính làm căn cứ thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị
các Sở, ban, ngành và địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để Sở Tài
chính hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải
quyết trong trường hợp vượt thẩm quyền quyết định.
Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã
thành phố triển khai thực hiện theo quy định./.
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Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TCKH các huyện; thị xã, thành phố;
- Phòng QLNS, TC-HCSN;
- Phong THTK (đăng tải);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, QLCS(Trâm).
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