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Phụ lục 2 

(Kèm theo Báo cáo số              BC-STC ngày      tháng 3 năm 2019  

của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng)  

 

1. Văn bản quy định giá thu thuế tài nguyên và  một số mặt hàng thuộc thẩm 

quyến của Tỉnh 
 

SỐ, KÝ HIỆU TRÍCH YẾU 
NGÀY BAN 

HÀNH 

NGÀY 

HIỆU LỰC 

Quyết định số 

05/2019/QĐ-UBND 

Ban hành quy định đơn giá hoạt động 

quan trắc tự động liên tục môi trường 

nước mặt lục địa và môi trường không 

khí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

11/02/2019 25/02/2019 

Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND 

Bổ sung Quyết định số 16/2018/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban 

hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ 

địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn 

liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng  

07/01/2019 21/01/2019 

Quyết định số 

20/2018/QĐ-UBND 

Ban hành quy định đơn giá tư vấn, 

dịch vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

17/9/2018 01/10/2018 

Quyết định số 

16/2018/QĐ-UBND 

Ban hành bảng đơn giá đo đạc lập bản 

đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất và xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng  

16/7/2018 30/7/2018 

Quyết định số 

13/2018/QĐ-UBND 

Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng 

đò, phà do địa phương quản lý trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

29/5/2018 22/6/2018 

Quyết định số 

12/2018/QĐ-UBND 

Ban hành Quy định giá dịch vụ sử 

dụng diện tích bán hàng tại chợ trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

18/5/2018 29/5/2018 

Quyết định số 

10/2018/QĐ-UBND 

Ban hành quy định đơn giá hoạt động 

quan trắc và phân tích môi trường 

không khí xung quanh, tiếng ồn và độ 

27/3/2018 09/4/2018 



2 

 

rung, nước mặt, nước dưới đất, nước 

mưa, nước biển, nước thải và trầm 

tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

Quyết định số 

05/2018/QĐ-UBND 

Về việc quy định giá tính thuế tài 

nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng  

30/01/2018 12/02/2018 

Quyết định số 

29/2017/QĐ-UBND 

Ban hành khung giá bán, cho thuê, 

cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ 

gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

01/9/2017 20/9/2017 

Quyết định số 

27/2017/QĐ-UBND 

Ban hành quy định việc trình, thẩm 

định phương án giá đối với hàng hoá, 

dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định 

giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng  

08/8/2017 01/9/2017 

Quyết định số 

16/2017/QĐ-UBND 

Quy định giá dịch vụ thoát nước trên 

địa bàn thành phố Sóc Trăng giai 

đoạn 2017-2018  

31/3/2017 10/4/2017 

Quyết định số 

15/2017/QĐ-UBND 

Về việc Quy định giá dịch vụ xe ra, 

vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng  

22/03/2017 28/4/2017 

Quyết định số 

10/2017/QĐ-UBND 

Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng 

cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  
22/02/2017 01/3/2017 

Quyết định số 

04/2017/QĐ-UBND 

Quy định giá dịch vụ đo đạc thửa đất 

trong trường hợp cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất 

ở những nơi chưa có bản đồ địa chính 

có tọa độ và cho phép thực hiện việc 

chuyển mục đích sử dụng đất trên địa 

bàn tinh Sóc Trăng  

23/01/2017 20/02/2017 

Quyết định số 

45/2016/QĐ-UBND 

Về việc quy định giá nước sinh hoạt 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
22/12/2016 2017 

Quyết định số 

42/2016/QĐ-UBND 

Về việc ban hành Quy định giá dịch 

vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

20/12/2016 01/01/2017 

Quyết định số 

39/2016/QĐ-UBND  

Quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

08/12/2016 

 
01/01/2017 

 

2. Văn bản xác định giá đất trên thị trường lảm cơ sở thu tiền sử dụng đất và tiền 

thuê đất ; quy định về đấu giá đất 

SỐ, KÝ HIỆU TRÍCH YẾU 
NGÀY BAN 

HÀNH 

NGÀY 

HIỆU LỰC 

Quyết định số Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 04/01/2019 18/01/2019 
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01/2019/QĐ-UBND dung Quyết định số 35/2014/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

về việc ban hành Quy định bảng giá 

các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng  

Quyết định số 

33/2018/QĐ-UBND 

Ban hành Quy định về đấu giá quyền 

sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

26/12/2018 10/01/2019 

Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND 

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  
03/10/2018 17/10/2018 

Quyết định số 

35/2014/QĐ-UBND 

Ban hành Quy định bảng giá các loại 

đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  
31/12/2014 01/01/2015 
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