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DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 

2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định đơn giá thu tiền sử 

dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp An Nghiệp. 
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Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19  tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ 

thuật trong khu công nghiệp An Nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Trung tâm Hạ tầng và Dịch 

vụ Khu công nghiệp Sóc Trăng; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Điều chỉnh khoản 1, Điều 2 và khoản 1, khoản 2, Điều 5 Quyết định 

số 06/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh với các 

nội dung sau: 



1. Điều chỉnh khoản 1, Điều 2 như sau: 

“Điều 2. 

1. Cơ quan thu: Trung tâm Hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp Sóc Trăng.” 

2. Điều chỉnh khoản 1, khoản 2 Điều 5 như sau: 

“Điều 5. 

1. Số thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được quản lý, sử dụng 

theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Điều 85 về quản lý, sử dụng 

số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. 

2. Cơ quan thu lập dự toán thu, chi nguồn thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật 

khu công nghiệp trình cơ quan quản lý cấp trên theo quy định tại Nghị định 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập, Điều 35 về giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự 

nghiệp công.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài các nội dung điều 

chỉnh nêu trên, các nội dung khác tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 01 

tháng 3 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước, 

Cục trưởng Cục thuế, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng và 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: TH, KT, HC. 
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