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       Nam Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; 

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 20/2011/NĐ-CP  ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội 

về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

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; 

Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Văn bản số 2429/CT-QLHKDCN&TK ngày 

29/5/2020; Sở Tài chính tại Tờ trình số 382/TTr-STC ngày 08/6/2020 về việc giá thóc 

thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 

111/BC-STP ngày 16/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH:      

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định là: 6.500 đồng/kg (Sáu nghìn năm trăm đồng/một kilôgam). 

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh Nam Định triển khai thực hiện thu thuế sử dụng đất 

nông nghiệp một lần vào vụ Chiêm năm 2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2020.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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