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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND 

Quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 ngày 6 tháng 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

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 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

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

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 

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

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, 

dịch vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 490/TTr-STC ngày 

29 tháng 4 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-

UBND Quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 

Bổ sung Khoản 3 Điều 3 như sau:  



2 

 

 

“3. Thời điểm bắt đầu thu tiền cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công 

nghiệp: Kể từ ngày khởi công xây dựng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (lần đầu) 

của doanh nghiệp”. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày  10  tháng  6   năm 2021.  

2. Quy định chuyển tiếp: Đối với Hợp đồng đã ký trước ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã ký, không điều chỉnh theo quy 

định tại Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

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

- TT. TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;  

- Các Sở, Ban, Ngành, cấp tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang; 

- Cổng thông tin điện tử An Giang; 

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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