ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 3465 /UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 7 năm 2021

V/v tham gia ý kiến
đối với dự thảo văn bản

Kính gửi: Sở Tài chính
Thực hiện nội dung các Công văn của Bộ Tài chính: Số 7638/BTC-QLG
ngày 12/7/2021 về việc xin ý kiến các chính sách đề nghị xây dựng Luật Giá; số
7794/BTC-TCT ngày 15/7/2021 về việc xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 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 (văn bản được gửi liên thông trên hệ thống ioffice), Chủ
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên
cứu nội dung các văn bản nêu trên của Bộ Tài chính, tham gia ý kiến đối với dự
thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi) (bao gồm: Báo cáo tổng kết,
đánh giá thi hành Luật Giá; (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề
nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi)) và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông
tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 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; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), CBTH;
- Lưu: VT, KTbngoc419
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