
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH   

Số:            /STC-QLG&CS 

V/v lấy ý kiến ban hành Bảng 

giá tính thuế tài nguyên đối với 

tài nguyên thiên nhiên năm 2020  

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Trà vinh, ngày        tháng     năm 2020 

                                 

Kính gửi:  

- Cục Thuế tỉnh Trà Vinh; 

- Sở Tài nguyên & Môi trường Trà Vinh; 

- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Trà Vinh; 

- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh. 

 

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

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 12 tháng  2 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; 

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại 

tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. 

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại 

tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 

835/UBND-NN  ngày  13/3/2020, về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Để thực hiện theo đúng quy định và nhằm phù hợp tình hình thực tế tại địa 

phương. Sở Tài chính dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2020 trên địa tỉnh Trà Vinh. Đề nghị 

các đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo (Kèm theo dự thảo Quyết 

định), để Sở Tài chính tổng hợp, gửi Sở Tư phẩm thẩm định theo quy định.   

Thời gian gửi ý kiến đóng góp Dự Thảo Quyết định về Sở Tài chính trước 

ngày 19/3/2020 (thứ năm).  

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý đơn vị để Sở Tài chính hoàn 

chỉnh trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- Ban GĐ Sở; 

- Website của Sở; 

- Lưu VT, QLG&CS. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hồng Dương 
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