
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH 

            Số:           /STC-TCDN
V/v trả lời ý kiến của các doanh nghiệp để 
chuẩn bị nội dung Hội nghị tiếp xúc, đối 

thoại với doanh nhân tỉnh Hải Dương

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hải Dương, ngày  14 tháng 12 năm 2021

                           Kính gửi: 
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Tỉnh tại Công văn số 618-
CV/VPTU ngày 05/12/2021 V/v tổng hợp, tham gia ý kiến chuẩn bị nội dung 
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với doanh nhân tỉnh Hải Dương. Sau khi nghiên 
cứu, rà soát ý kiến của các doanh nghiệp được gửi kèm theo công văn số 618-
CV/VPTU và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính theo Quyết định số 
21/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài 
chính trả lời nhóm ý kiến, kiến nghị của các doanh nhân cụ thể, như sau:

1. Các nhóm về công tác phòng chống dịch Covid-19 liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp; Cải cách thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt 
động của doanh nghiệp; Xuất, nhập khẩu lưu thông hàng hoá; Đất đai, môi 
trường; Lao động, việc làm; Thực hiện chính sách thuế đất và các loại thuế, 
phí; Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể (về tuyên truyền nghị quyết, phát triển 
đảng viên, đoàn viên….) thì căn cứ chức năng, nhiệm vụ những nhóm kiến 
nghị này không thuộc nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tài chính. 

2. Tuy nhiên có kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp huyện Tứ Kỳ tại 
Công văn số 02/2021/CV-HDN ngày 20/11/2021, trong đó có kiến nghị về 
chính sách đất đai thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh:

- Đối với những dự án trong cụm công nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã có Công văn số 2153/STNMT-NVĐĐ ngày 12/11/2021 V/v hướng 
dẫn trình tự thực hiện thủ tục đất đai, môi trường đối với các dự án đầu tư xây 
dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Về hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở tính tiền bồi thường 
hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện Dự án: Thực hiện quy định của Luật đất đai 
2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi 
trường là cơ quan chủ trì thực hiện, Sở Tài chính là cơ quan phối hợp và tham 



mưu trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở 
tính tiền bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện Dự án theo quy định.

Sở Tài chính trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp để chuẩn bị nội dung 
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với doanh nhân tỉnh Hải Dương báo cáo Văn phòng 
Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC  

Nguyễn Thị Liễu
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