
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trưc̣ thuôc̣ Trung ương 

Ngày 19 tháng 12 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

96/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy điṇh về khung giá đất có hiêụ lưc̣ kể từ ngày 

ký ban hành, Bô ̣Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khung giá đất để xây dựng dư ̣ thảo 

bảng giá đất; xử lý giá đất taị khu vưc̣ giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trưc̣ 

thuôc̣ Trung ương theo đúng quy điṇh taị Nghi ̣ điṇh số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy điṇh về giá đất và trình Hôị đồng 

nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành. 

Bô ̣ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý 

Ủy ban./.   

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, VP (TH); TCQLĐĐ (CKTPTQĐ). 
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