
UBND TỈNH AN GIANG 

             SỞ Y TẾ 

  Số: 3159/SYT-KHTC 

V/v tham gia góp ý dự thảo 

Quyết định quy định Bảng giá 

tính thuế tài nguyên trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2019 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Y tế 

Sở Y tế nhận được Công văn số 2801/STC-GCS ngày 13 tháng 11 năm 

2019 của Sở Tài chính về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định 

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

Để có cơ sở góp ý dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài 

nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang để áp dụng cho năm 2020, nội dung cơ bản kế 

thừa Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, có bổ sung thêm loại tài nguyên “Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất 

rượu, bia, nước giải khát, nước đá” (V301) vào Bảng giá tính thuế tài nguyên 

kèm theo dự thảo Quyết định, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tham gia đóng góp ý 

kiến bằng văn bản đối với nội dung dự thảo nêu trên về Sở Y tế (Phòng Kế 

hoạch Tài chính) chậm nhất ngày 06 tháng 12 năm 2019 (Đính kèm nội dung 

dự thảo Quyết định). 

Sau thời gian nêu trên, đơn vị không có ý kiến góp ý xem như thống nhất 

với dự thảo này. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, P.KHTC. 

(Đính kèm dự thảo) 
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		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-11-22T08:08:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




