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          DỰ THẢO 3 

QUYẾT ĐỊNH 

 Quy định giá lúa để lập bộ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 

 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm1993; 

Căn cứ Nghị định số 74/1993/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định giá lúa thu thuế, nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp là 5.000 

đồng/kg (Năm ngàn đồng trên một ký lô gam). 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Giá lúa quy định tại Điều 1 được áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào sản 

xuất nông nghiệp.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2021 và thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành giá lúa để lập bộ thu thuế sử dụng đất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố, tỉnh Sóc Trăng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận                                                                    CHỦ TỊCH          
- Như Điều 4;                                                                                                                               
- Bộ Tài chính (vụ pháp chế);  

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;     
- Website Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội (để giám sát); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; “HTĐT”: sotp@soctrang.gov.vn;    

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Lưu: VP, KT, TH. 

https://download.com.vn/docs/luat-thue-tai-nguyen-so-45-2009-qh12/download
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