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CÔNG BÁO/Số 28/Ngày 25-10-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 2670/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 19 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
vụ Hè - Thu năm 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP,
ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật Ngân sách; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP, ngày 23 tháng 6 năm 2003
của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân
sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, ngày 27 tháng 7 năm 1993;
Nghị định số 74/CP, ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình
liên ngành số 1771/TrLN-TC-CT, ngày 06 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm
2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 3.900đ/1kg thóc (ba ngàn chín trăm đồng).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng thống nhất
trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu giá thóc trên thị trường
tăng, giảm trên 10% so với giá quy định tại Quyết định này thì Sở Tài chính,
Cục Thuế tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh kịp thời theo đúng
quy định của Nhà nước.

