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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc quy định giá lúa thu thuế sử  

dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22/6/2015; 

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993; 

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; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thuế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 và đối 

tượng áp dụng, như sau: 

1. Giá lúa: 4.200 đồng/kg lúa (Bốn ngàn hai trăm đồng trên một kí-lô-gam). Giá 

này áp dụng cho các nguồn thu của Ngân sách nhà nước có liên quan đến giá lúa. 

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp 

(bao gồm cả đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện 

hành). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Cục trưởng Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn chỉ đạo thực hiện; 

Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định này thông báo bằng văn 

bản đến từng xã, phường, thị trấn giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020. 

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc 

Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế 

và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2020 và thay thế 

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về 

việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận:  

- Như điều 2;  

- Bộ Tài Chính;  

- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh; TT.UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;  

- Các phòng nghiên cứu; 

- Báo Vĩnh Long; 

- Lưu: VT.6.03.02. 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 
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