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UBND TỈNH AN GIANG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TÀI CHÍNH                  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
              

   Số: 3422/STC-GCS                   An Giang,  ngày 31 tháng 12 năm 2020  

 

        

  

                           

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban,Ngành cấp tỉnh; 

- Cục Thuế;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 57/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của       

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

Sở Tài chính triển khai như sau: 

1. Ngày 21/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

57/2020/QĐ-UBND Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

An Giang có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Quyết định số 

67/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định Bảng 

giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Nội dung của Quyết định số 57/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 gồm       

6 Điều; cụ thể quy định như sau: 

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Đối tượng áp dụng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính,         

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thuế các cấp và các cơ quan 

khác có liên quan; Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế tài nguyên 

theo quy định. 

- Giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định này giữ nguyên theo 

giá tại Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019. 

- Giá tính thuế tài nguyên quy định tại quyết định này chưa bao gồm thuế 

giá trị gia tăng; Đối với các loại tài nguyên khác nếu có phát sinh trên địa bàn 

tỉnh nhưng không có trong Bảng giá quy định thì áp dụng giá tối thiểu theo 

Khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại Phụ lục I, II, III, IV, V, VI kèm theo 

Thông tư số 44/2017/TT-BTC và Phụ lục I, II, III, V, VII kèm theo Thông tư số 

05/2020/TT-BTC. 

V/v triển khai thực hiện Quyết 
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3. Để đảm bảo nội dung thông tin, tuyên truyền về quy định Bảng giá tính 

thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Tài chính gửi “Quyết định số 

57/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định Bảng 

giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang” đến Sở Thông tin và 

Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang và Báo An Giang để phối 

hợp thực hiện tuyên truyền theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

 (Nội dung Quyết định được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tài 

chính http://sotaichinh.angiang.gov.vn) 

Sở Tài chính triển khai Quyết định số 57/2020/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đến các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên               

địa bàn tỉnh biết để phối hợp thực hiện./. 

 

                         

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (thay b/c);  
- Phòng TCKH các huyện, TX, TP; 

- Ban Giám đốc; 
 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;  

- Cổng TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VP, P.G-CS. 

(Đã ký) 

  Nguyễn Điền Tân 

http://sotaichinh.angiang.gov.vn/
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