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Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

      

S: 3 /2018/QD-UBND Tin Giang, ngày 9 thángj nám 2018 

QUYET D!NH 
Quy djnh giá tInh thu di vói tài nguyen 

trên dja bàn tinh Tin Giang 

UY BAN NHAN DAN T!NH TIEN GIANG 

Can ct' Luç2t Td ch&c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can cii' Luçt Ban hành van ban quyphgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 2015, 

Can ct Lut Thué' tài nguyen ngày 25 tháng 11 nàm 2009, 

Can c& Nghj djnh s 50/2010/ND-CF ngày 14 tháng 5 näm 2010 cia 

ChInh phz quy djnh chi tiEt và htthng dn thi hành mç3t Sc4 diu cla Lut Thul 

tài nguyên, 

Can ct Thông hr so' 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 nám 2015 cüa 

Bç5 tnthng Bó Tài chInh hiró'ng dJn ye' thul tài nguyên, 

Can c' Thông tu sc4 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 nám 2017 cia Bô 

tru'O'ng Bô Tài chInh quy djnh ye' khung giá tInh thul tài nguyen dc4i vái nhóm, 

loQi tài nguyen có tInh chá't l3, hóa giO'ng nhau, 

Xét de' nghj cia Giám dc4c Sà Tài chInh. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phim vi diu chinh, di tu'çrng áp diing 

1. Pham vi diu chinh: 

Quy djnh giá tInh thus di vi tài nguyen trên dja bàn tinh Tin Giang. 

2. Di tuçmg np thu& 

Các t chüc, hO gia dInh, Ca nhân khai thác tài nguyen thuOc  di tuqng 

chju thus tài nguyen theo quy djnh tai  Diu 3 Lut Thus tài nguyen. 

Diu 2. Giá tInh thug d6i vó'i tài nguyen 

1. GiátInhthu& 

Ma, nhóm 1oii tài nguyen 
Ten nhOm, 1oi tài 

nguyen 
0on v 

tInh 

Giá tInh 
thu tãi 
nguyen 

Ghi 
chü Cp 

12 
Cp Cp 

3 
Cp 4 

Cp 
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Ma, nhóm Ioi tài nguyen 
Ten nhóm, Ioi tài 

A nguyen 
Don vj 

tInh 

Giá tInh 
thu tài 
nguyen  

Ghi 
chü C.p Cp 

2 
Cp 

3 
Cap 4 

Cp 

II 
Khoáng san không kim 
'oi 

hi 
Dt khai thác d san 1p, 
xay drng Cong trInh 

diingIm3  5 0.000 

115 Cat 

11501 
Cátsan1p(baogmcâ 
cat nhim man) 

dng/m3  60.000 

117 
Dt lam gach (set lam 
gch, ngoi) 

dng/m3  120.000 

V NuIrc thiên nhiên 

Vi 

Nu*c khoáng thiên 
nhiên, nir&c nóng thiên 
nhiên, nuIrc thiên 
nhiên tinh l9c dóng 
chai, dóng hp 

viol 

Ntr&c khoáng thiên 
nhiên, ntthc nóng thiên 
nhiên dóng chai, dóng 
hp 

Vi 0101 

Nu9c khoáng thiên 
nhiên, niióc nOng thiên 
nhiên dung d dóng 
chai, dóng hp cht 
hxqng trung bInh (so vOi 
tiêu chun dóng chai 
phài lQc bö mt s hqp 
chit d hçip quy vâi B 
Yt) 

dng/m3  200.000 

V102 
NuIrc thiên nhiên tinh 
l9c dóng chai, dóng 
hp 
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Ma, nhóm 1oii tài nguyen 
Ten nhóm, 1oi tài 

A nguyen 
Don vj 

tInh 

Giá tInh 
tnue tai 
nguyen  

Ghi 
chü Cp Cp 

2 
Cap 

3 
Cap 4 

Cp 

V10201 
Nuóc thiên nhiên tinh 
ice dóng chai, dóng hp 

dng/m3  100.000 

V2 
Nurc thiên nhiên dung 
cho san xut kinh 
doanh ntthc sach 

V3 01 Nixc9c m.t dng/m3  2.000 

V302 
Nuôc dithi dt (nuâc 
ngam) 

dng/m3  4.000 

v3 
Ntr&c thiên nhiên dung 
cho myc dIch khác 

V3 01 
NuOc thiên nhiên dung 
trong san xut ruçlu, bia, 
nuc giãi khát, nuâc dá 

dng/m3  40.000 

V3 03 

Nuóc thiên nhiên dUng 
cho muc dIch khác (lam 
mat, v sinh cong 
nghip, xây dirng, dUng 
cho san xut, ch bin 
thUy san, hâi san, nông 
san,...) 

dèrng/m3  3.000 

2. Giá tInh thu di vd tài nguyen quy djnh tai  khoàn 1 Diêu nay chira 

bao gm thu giá trj gia tang và chi phi 4n chuyn. 

3. Các tài nguyen khác nu có phát sinh khai thác trên dja bàn tinh Tin 
Giang chua duçc quy djnh tti Quyt dnh nay thI áp diing giá tInh thus tài 
nguyen ti thiu theo quy djnh tai  Thông tu s 44/201 7/TT-BTC. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 

1. Quyt dnh nay có hiu lirc thi hành tU ngày 01 tháng 4 näm 2018. 

2. Quy& djnh nay thay th các Quyt djnh: 
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- Quy& itjnh s 48/2011/QD-UBND ngày 22/12/2011 cüa lily ban nhân 
dan tinh Tin Giang quy djnh v giá tInh thu tài nguyen di vâi tài nguyen 
thiên nhiên trên dja bàn tinh Tin Giang. 

- Quyt djnh s 22/2014/QD-UBND ngày 2 1/7/2014 cüa lily ban nhân dan 
tinh Tin Giang sira d& Quyt djnh s 48/2011/QD-UBNT) ngày 22/12/20 11 cüa 
lily ban nhân dan tinh Tin Giang quy djnh v giá tInh thu tài nguyen di vi tài 
nguyen thiên nhiên trén dja bàn tinh Tin Giang. 

Diu 4. To chfrc thirc hiên 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S& Tài chInh, Giám 
dc S& Tài nguyen va Môi tru&ng, Cc tru&ng Ciic Thu tinh, Thu tru&ng các 
s&, ban, ngành tinh; Chu tjch lily ban nhân dan các huyn, thành ph& thj xã; Chu 
tjch lily ban nhân dan các xa, phung, thj trn trén dja bàn tinh Tin Giang và 
các t chüc, cá nhan có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh này./,. 

No'i nhân: 
-NhuDiêu4; 
-BTàichInh; 
- BO Tài nguyen và Môi trumg; 
- Cue KiOm tra VBQPPL (B Tu phap); 
- TTTU, TI'. HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- UB MTTQ tinh; 
- Các Uy viên UBND tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thành, thj; 
- VPUB: LDVP, các PhOng C, Trung tam 
Cong báo, Cong TTDT 

- Lt.ru: VT, (Luân. 
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