
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TM-STC 

 

            Tây Ninh, ngày       tháng      năm 2021 
 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty tư vấn định giá. 
 

Sở Tài chính Tây Ninh có nhu cầu xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

trên thị trường để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2022 trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh. 

I. Nội dung thực hiện như sau: xã Long Khánh, xã Long Thuận huyện Bến Cầu; xã 

Cẩm Giang huyện Gò Dầu; xã Tân Hiệp huyện Tân Châu. 

Khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường đối với: 

1. Đất ở nông thôn thuộc khu vực 1, vị trí 1, vị trí 2; khu vực II, vị trí 1, vị trí 2 tại 

các xã: xã Long Khánh, xã Long Thuận huyện Bến Cầu; xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu; 

xã Tân Hiệp huyện Tân Châu. 

2. Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, trồng lúa 

thuộc vị trí 1, vị trí 2 tại các xã: xã Long Khánh, xã Long Thuận huyện Bến Cầu; xã 

Cẩm Giang huyện Gò Dầu; xã Tân Hiệp huyện Tân Châu. 

3. Đất ở đô thị tại thị trấn Gò Dầu (02 đoạn đường theo bảng giá). 

II. Quy trình thực hiện: thực hiện theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 

30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

III. Kính mời Quý Công ty tham gia: 

- Hình thức chào giá: Đơn vị gửi thư chào giá. 

- Kết quả chứng thư định giá: trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

- Thời hạn nộp bảng chào giá:   đến hết ngày 25/9/2021. 

- Bảng chào giá nộp tại địa chỉ: Phòng quản lý giá – Công sản thuộc Sở Tài chính 

Tây Ninh, Số 439, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

(Chi tiết liên hệ điện thoại số 02763825118). 

IV. Điều kiện tham gia thực hiện: 

Nhà thầu phải có tư cách hợp lệ theo Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xác định 

giá đất. 
 

Nơi nhận:   KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VT, QLG&CS. 
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