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Kính gửi: 

     - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

     - Sở Công thương; 

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

     - Các doanh nghiệp, cá nhân mua lúa trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Công văn số 6217/BTC-QLG ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính về 

việc công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu 2020. 

Sở Tài chính triển khai giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu 2020 như sau:  

1. Về giá thành sản xuất thóc kế hoạch: 
 

Địa phương 

Giá thành thóc thực tế  

vụ Hè Thu 2019 

(đồng/kg) 

Giá thành sản xuất thóc kế hoạch 

vụ Hè Thu 2020 (đồng/kg) 

Tỉnh An Giang 3.945 4.103 

2. Về giá mua định hướng: 

Căn cứ vào mức giá thành sản xuất thóc kế hoạch vụ Hè Thu 2020 nêu trên, các 

cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân mua thóc với giá định hướng đảm 

bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất thóc vụ Hè Thu 2020. 

Sở Tài chính gửi đến các cơ quan biết để điều hành thu mua theo chức năng 

nhiệm vụ được giao./. 

   

Nơi nhận:            KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;           PHÓ GIÁM ĐỐC       
- UBND tỉnh (để báo cáo)                                                                       
- Phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- Báo An Giang; Đài Phát thanh Truyền hình;    (Đã ký)  
- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, TT.TĐ&DV TC thuộc sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, P.GCS.            Nguyễn Điền Tân                                                                                     

 

V/v công bố giá mua thóc định 

hướng vụ Hè Thu năm 2020 
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