
 
 

 

Kính gửi:  

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Cục Thuế tỉnh Nam Định; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;  

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thông tư số 89-TC/TCT ngày 

09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 

25/10/1993 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá; 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định về giá thóc thu thuế sử 

dụng đất nông nghiệp năm 2022. 

Để thực hiện quy định về việc lấy ý kiến dự thảo theo Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính trân trọng đề nghị: 

- Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo “Quyết định Quy định 

giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022” trên cổng thông tin điện 

tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan, cá nhân, tổ chức góp ý 

kiến. Sau thời hạn trên, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp ý kiến 

gửi Sở Tài chính để chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh ban hành. 

- Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia ý kiến 

vào dự thảo: “Quyết định Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 

năm 2022” trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản. 

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Tài chính trước ngày 29/6/2022 để Sở Tài 

chính để chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh ban hành. 

(Có dự thảo Quyết định kèm theo) 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STC-QLG 
V/v đăng tải và tham gia ý kiến vào 

dự thảo Quyết định Quy định giá 
thóc thu thuế sử dụng đất nông 

nghiệp năm 2022 

Nam Định, ngày        tháng 6 năm 2022 
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Sở Tài chính trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (đề b/c); 
- Lưu: VT, QLG.                        

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Quân 
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