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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
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Số: 87/20 ló/TTLT-BTC-BTNMT Hù Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016 

THÔNG Tư LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất 
của Hội đồng thấm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất 

của Hội đồng thẩm định giá đất 

Cân cứ Luật Đât đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định sổ 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cầu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn củ Nghị định sổ 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 
hành Thông tư liên tịch hướng dan việc tham định dự thảo bảng giá đât của Hội 
đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm, định phương án giá đất của Hội đồng thấm 
định giả đất. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lắ Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất, dự thảo 
bảng giá đất điều chỉnh (sau đây gọi chung là dự thảo bảng giá đất) của Hội 
đồng thẩm định bảng giá đất; việc thẩm định phương án giá đất, phương án hệ 
số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu 
hồi đất (sau đây gọi chung là phương án giá đất) của Hội đồng thấm định giá đât 
quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về giá đất (sau đây gọi là Nghị định số 44/2014/NĐ-CP). 



2. Trường họp xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh 
giá đất quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 
không áp dụng Thông tư này. 

Điều 2. Đối íưọ'ng áp dụng 

1. Cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh bảng giá đât, định giá đât 
cụ thể; tổ chức, cá nhân tham gia Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng 
thẩm định giá đất. 

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động 
thẩm định dự thảo bảng giả đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định 
phương án giá đất của Hội đồng thấm định giá đất. 

Điều 3. Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng 
thâm đinh giá đat 

• o 

1. Tuân thủ trình tự thẩm dịnh quy định tại Thông tư này; 

2. Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ; tính trung thực, khách 
quan trong quá trình thấm định dự thảo bảng giá đất, phương án giá đất và chịu 
trách nhiệm về kết quả thẩm định tại văn bản thẩm định bảng giá đất, phương án 
giá đất; 

3. Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Trách nhiệm của Chủ tịch, Thuòng trực và các thành viên 
trong Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất 

1. Chủ tịch Hội đồng: 

a) Chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cẩp tỉnh) về hoạt động của Hội 
đồng; 

b) Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; quyết định thành lập Tổ 
giúp việc của Hội đồng (nếu cần thiết); 

c) Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng, Thường trực Hội đồng và Tổ 
giúp việc của Hội đồng (nếu có); điều hành, phân công nhiệm vụ cho thường 
trực và các thành viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ 
đã giao; 

d) Triệu tập và điều hành hoặc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng triệu 
tập và điều hành các cuộc họp của Hội đồng, chỉ đạo thành viên Hội đồng chuẩn 
bị nội dung các vấn đề đưa ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng; ký văn bản thẩm 
định dự thảo bảng giá đất, phưong án giá đất của Hội đồng; 

đ) Xử lý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Hội đồng; 
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e) Thay mặt Hội đồng phát biểu ý kiến thẩm định của Hội đồng về dự thảo 
bảng giá đât, pỉrrơng án gi á đất khi được úy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu. 

2. Thường trực Hội đồng: 

a) Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng 
phân công; 

b) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết các công việc 
thuộc quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền; 

c) Ký thừa ủy quyền văn bản thẩm định dự thảo bảng giá đất, phương án 
giá đất của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền; 

d) Điều hành hoạt động của Tổ giúp việc của Hội đồng (nếu có) theo 
phân công. 

3. Thành viên Hội đồng: 

a) Làm việc theo Quy chế hoạt động của Hội đồng; 

b) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng; 

c) Nghiên cún, đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong 
phiên họp Hội đồng; trong trường họp vắng mặt có trách nhiệm góp ý lciến bằng 
vãn bản; 

d) Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng 
phân công và tuân thủ các quy định về thẩm định tại Thông tư này; 

đ) Đề xuất các hoạt động của Hội đồng khi cần thiết. 

Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, 
Hội đồng thẩm định giá đất 

1. Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất làm việc 
theo nguyên tắc tập thể. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

2. Phiên họp Hội đồng chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 thành viên của 
Hội đồng tham dự. Trước khi tiến hành phiên họp, những thành viên vắng mặt 
phải có văn bản gửi tới Chủ tịch Hội đồng nêu rõ lý do vắng mặt. 

3. Hội đồng kết luận theo ý kiến của đa sổ thành viên Hội đồng có mặt đã 
biểu quyết và thông qua tại phiên họp. Trong trường họp có ý lciến ngang nhau 
thì bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng hoặc thường trực Hội đồng (trong 
trường họp Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho thường trực Hội đồng điều hành 
phiên họp) là ý kiến quyết định. Thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý 
kiến nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định. 
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4. Nội dung phiên họp Hội đồng phải được lập thành Biên bản cuộc họp 
thẩm định, gồm những nội dung cơ bản sau: Căn cứ pháp lý thành lập Hội đông; 
thành phần dự họp của các thành viên Hội đồng; nội dung cuộc họp, ý kiến của 
thành viên Hội đồng; kết quả biểu quyết của Hội đồng gồm: kết quả thâm định, 
ý kiến bảo lưu của thành viên Hội đồng (nếu có), kiến nghị của Hội đồng; họ 
tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng. 

5ề Hội đồng được sử dụng con dấu của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

6. Hội đồng chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy định tại 
quyết định thành lập Hội đồng. 

Điều 6. Lưu trữ hồ sơ thẩm định dự thảo bảng giá đất, phương án 
giá đất 

1. Tài liệu đưa vào lun trữ đổi với thẩm định dự thảo bảng giá đất gồm: 

a) Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đất theo quy định tại Điều 9 
của Thông tư này; 

b) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất; quyết định điều 
chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất (nếu có); 

c) Biên bản cuộc họp thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất; văn 
bản thấm định dự thảo bảng giá đất; 

d) Các tài liệu khác có liên quan đến việc thẩm định dự thảo bảng giá đất. 

2. Tài liệu đưa vào lun trữ đối vói thẩm định phương án định giá đất gồm: 

a) Hồ SO' đề nghị thẩm định phương án giá đất theo quy định tại Điều 13 
của Thông tư này; 

b) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất; quyết định điều 
chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định giá đất (nếu có); 

c) Biên bản cuộc họp thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đẩt; văn bản 
thẩm định phương án giá đất; 

d) Các tài liệu khác có liên quan đến việc thấm định phương án giá đất 
(nếu có). 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ thẩm định theo quy định 
của pháp luật vê lưu trữ. 

Điều 7ẽ Kinh phí thẩm định dự thảo bảng giá đất, phưong án giá đất 

1. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, 
Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng (nếu có) do ngân 
sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; được bô trí trong 
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dự toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính và được sử dụng theo quv định 
của pháp luật. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Uv ban nhân dân cấp tỉnh 
quy định chì tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo 
bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội 
đồng thấm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng (nếu có). Đối với 
những nội dung chi, mức chi đã có quy định của cơ quan có thẩm quyền thì Sở 
Tài chính căn cứ quy định hiện hành và thực tế để tham mưu cho ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. Đối với những nội dung chi, mức chi mà pháp luật hiện hành chưa 
có quy định thì Sở Tài chính căn cứ thực tế hoạt động để báo cáo úy ban nhân 
dân cấp tỉnh quy định bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Mục 1 

THẨM ĐỊNH Dự THẢO BẢNG GIÁ ĐẤT 

Điều 8. Hội đồng thẩm định bảng giá đất 

1. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất theo hình thức Hội 
đồng cố định hoặc Hội đồng theo vụ việc để thẩm định dự thảo bảng giá đất tại 
địa phưong. 

2. Thành phần Hội đồng thẩm định bảng giá đất theo quy định tại Khoản 4 
Điều 12 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP. Đại diện tổ chức có chức năng tư 
vấn xác định giá đất tham gia Hội đồng là người đủ điều kiện hành nghề tư vấn 
xác định giá đất theo quy định và không thuộc tô chức có chức năng tư vân xác 
định giá đất được thuê để xây dựng bảng giá đất. Chuyên gia về giá đất tham gia 
Hội đồng là người có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc một trong các lĩnh 
vực tài chính đất đai, quản lý giá, quản lý đất đai, thẩm định giá. 

3. Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất quyết định thành lập Tổ giúp 
việc của Hội đồng (nếu càn thiết). Thành phần Tổ giúp việc của Hội đồng bao 
gồm lãnh đạo cấp Phòng và chuyên viên của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Cục thuế, các cơ quan có liên quan và do đại diện của Sở Tài chính 
làm Tổ trưởng. 
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Điều 9. Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đất 

Sỏ' Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi Hồ sơ đề nghị thẩm định 
dự thảo bảng giá đất đến Thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất. Hô SO' 
đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đất bao gồm: 

1. Văn bản đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đât; 

2. Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; dự thảo bảng giá đất và báo cáo 
thuyết minh xây dựng bảng giá đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 20 
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đât; xây dụng, 
điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất (sau đây 
gọi là Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT); 

3. Văn bản tổng họp ý kiến tham gia của các Sở, ngành, cơ quan liên quan; 

4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Điều 10. Thẩm định dự thảo bảng giá đất 

1. Hội đồng thẩm định bảng giá đất tiến hành tổ chức các phiên họp theo 
các nội dung sau: 

a) Thẩm định việc xác định loại xã, loại đô thị; xác định khu vực, vị trí đât 
trong xây dựng bảng giả đất; 

b) Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc định giá đất theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 112 của Luật Đất đai trong xây dựng bảng giá đất; 

c) Thẩm định việc áp dụng các phương pháp định giá đất theo quy định tại 
các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong xây dựng 
bảng giá đẩt; 

d) Thẩm định sự phù họp của dự thảo bảng giá đất so vói khung giá đât do 
Chính phủ quy định, kết quả điều tra giá đất thị trường, chênh lệch giá đất tại khu 
vực giáp ranh quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP; 

đ) Thấm định nội dung đảnh giá tác động của dự thảo bảng giá đât đên 
tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, việc thực hiện chính sách tài chính 
về đất đai và thu nhập, đời sống của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất. 

2. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức có chức năng tư vân 
xác định giá đất đưọ'c thuê để thực hiện việc điều tra giá đất thị trường, xây dựng 
bảng giá đất (nếu có) có trách nhiệm giải trình trước Hội đồng về các nội dung 
của dự thảo bảng giá đất khi được yêu cầu. 
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3. Căn cứ Biên bản cuộc họp thâm định, Chủ tịch Hội đông ký hoặc 
Thường trực Hội đồng thấm định bảng giá đất ký thừa ủy quyền văn bản thấm 
định bảng giá đất theo hĩnh thức thông báo kết quả thấm định bảng giá đất gửi 
Sở Tài nguyên và Môi trường đế hoàn thiện hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình 
Uy ban nhân dân câp tỉnh. 

4. Thời hạn thấm định và ban hành văn bản thâm định bảng giá đât tôi đa 
không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ đề nghị thấm định dự 
thảo bảng giá đất. Trường hợp cần thiết kéo dài thời gian thẩm định thì thời hạn 
kéo dài thêm tối đa không quá 05 ngày làm việc. 

5. Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất (nếu có) chịu trách 
nhiệm chuẩn bị các nội dung theo phân công để đề xuất, báo cáo Hội đồng thẩm 
định bảng giá đất xem xét tại phiên họp thấm định dự thảo bảng giá đât. 

Điều 11Ể Thẳm định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi Hô sơ đê nghị thâm 
định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh đến Thường trực Hội đồng thấm định bảng 
giá đất. Hồ sơ đề nghị thẩm định theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này; 
đông thừi phù họp với nội dung đê nghị thâm định. 

2. Việc thẩm định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh thực hiện theo quy định 
về thẩm định dự thảo bảng giá đất. Căn cứ thực tế điều chỉnh bảng giá đât, Hội 
đồng thấm định bảng giá đất tiến hành thấm định một hoặc tât cả các nội dung 
thấm định quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Thông tư này. 

3. Thời hạn thẩm định và ban hành văn bản thẩm định bảng giá đất điêu 
chỉnh một phần tối đa không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng thấm định 
bảng giá đất nhận đủ Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đât điêu chỉnh. 

Riêng trường hợp điều chỉnh toàn bộ bảng giá đất thì thời hạn thấm định 
và ban hành văn bản thẩm định bảng giá đất điều chỉnh thực hiện theo quy định 
tại Khoản 4 Điều 10 của Thông tư này. 

Mục 2 

THẢM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐÁT 

Điều 12. Hội đồng thẩm định giá đất 

1. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, úy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất theo hình thức Hội đồng cổ 
định hoặc Hội đồng theo vụ việc để thẩm định dự thảo phương án giá đât tại 
địa phương. 

2. Thành phần Hội đồng thấm định giá đất theo quy định tại Khoản 3 Điêu 
16 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP. Đại diện tổ chức có chức năng tư vấn xác 



định giá đất tham gia Hội đồng là người đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định 
giá đất theo quy định và không thuộc tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá 
đât được thuê đế định giá đất cụ theế Chuyên gia vê giá đất tham gia Hội đồng 
phải là người có tôi thiêu 05 năm kinh nghiệm làm việc một trong các lĩnh vực 
tài chính đất đai, quản lý giá, quản lý đất đai, thẩm định giá. 

3. Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất quyết định thành lập Tổ giúp việc 
của Hội đồng (nếu cần thiết). Thành phần Tổ giúp việc của Hội đồng bao gồm 
lãnh đạo câp Phòng và chuyên viên của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Cục thuế, các cơ quan có liên quan và do đại diện của Sở Tài chính làm 
Tổ trưởng. 

Điều 13. Hồ SO" đề nghị thẩm định phương án giá đất 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi Hồ sơ đê nghị thâm định 
phương án giá đất đến Thường trực Hội đồng thấm định giá đât. Hò sơ đê nghị 
thẩm định phưong án giá đất bao gồm: 

1. Văn bản đề nghị thẩm định phưcmg án giá đất. 

2. Tờ trình về phương án giá đất; dự thảo phương án giá đât và báo cáo 
thuyết minh xây dựng phương án giá đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 cửa 
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT; 

3. Văn bản tổng họp ý lciến tham gia của các Sở, ngành, cơ quan liên quan 
(nếu có); 

4. Các tài liệu khác có liên quan (nêu có). 

Điều 14. Thẩm định phương án giá đất 

1. Hội đồng thẩrn định giá đất tiến hành tổ chức các phiên họp để thẩm 
định phương án giá đất theo các nội dung sau: 

a) Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc định giá đất theo quy định tại 
Khoàn 1 Điều 112 của Luật Đất đai trong xây dựng phương án giá đất; 

b) Thẩm định việc áp dụng các phương pháp định giá đất theo quy định tại 
các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định sổ 44/2014/NĐ-CP trong phương án 
giá đất; thẩm định việc áp dụng phương pháp định giá đất theo quy định tại 
Khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong phương án hệ sổ điều 
chỉnh, giá đất để xác định giá đẩt tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hôi đât; 

c) Thẩm định sự phù họp của các thông tin thu thập được về thửa đất khảo 
sát; của phương án giá đất đề xuất so với giá đất thị trường và thông tin vê giá 
đất trong cơ sờ dữ liệu đất đai. 



2. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, tô chức có chức năng tư vân 
xác định giá đất được thuê để thực hiện việc xác định giá đất của thửa đất cần 
định giá (nếu có) có trách nhiệm giải trình trước Hội đồng về phương án giá đất 
và kết quả xác định giá đất khi được yêu cầu. 

3. Căn cứ Biên bản cuộc họp thẩm định, Chủ tịch Hội đồng ký hoặc 
Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất ký thừa ủy quyền văn bản thẩm định 
phương án giá đất theo hình thức thông báo kết quả thẩm định phương án giá 
đất. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện 
phương án giá đất trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

t V 

4. Thời hạn thẩm định và ban hành văn bản thẩm định phương án giá đất 
tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ đề nghị thẩm định 
phương án giá đất. Trường hợp hồ sơ phức tạp cần thiết kéo dài thời gian thẩm 
định thì thời gian kéo dài thêm tối đa không quá 05 ngày làm việc. 

5. Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất (nếu có) chịu trách nhiệm 
chuẩn bị các nội dung theo phân công để đề xuất, báo cáo Hội đồng thẩm định 
giá đất xem xét tại phiên họp thẩm định phương án giá đất. 

Chương III 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15ế Hiêu lưc thi hành • • 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2016. 

Điều 16. Tổ chức thưc hiên 
• • 

1. ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện 
Thông tư này. 

2. Cục Quản lý giá chủ trì, phối họp với Tong cục Quản lý đất đai có trách 
nhiệm kiếm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này. 

3. Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 
Danh sách thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá 
đất và Tổ giúp việc của Hội đồng (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

4. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành là thành 
viên Hội đồng có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện 
Thông tư này tại địa phương. 
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5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức và cá 
nhân phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng 
dẫn, giải quyết./. 

KTẻ Bộ TRƯỞNG.*/ 
Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

THỨ TRƯỞNG 
M 

KT. Bộ TRƯỞNG ^ 
Bộ TẲI CHÍNH 
THÚ TRƯỞNG 

Nguyễn Thị Phương Hoa Trân Văn Hiêu 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP; 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- UBND các tinh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Sờ TC, Sờ TNMT các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các đon vị trực thuộc Bộ TC, Bộ TNMT; 
- Công báo; cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ TC, Bộ TNMT; 
- Lưu: VT Bộ TC, VT Bộ TNMT, QLG, TCQLĐĐ. 

2^ & 
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