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S& 19 /2020/QD-UBND

Ha Nam, ngay'O tháng 8 nãm 2020

QUYET D!NH
V/v ban hành Bang giá tInh thuê tài nguyen trên dja bàn tinh Ha Nam

UY BAN NHAN DAN TINH HA NAM
Can thLuçt To chic chInh quyn djaphucmg ngày 19 tháng 6 nãm 2015,
Can c&Lut Thuê Tài nguyen ngày 25 tháng 11 näm 2009;
Can thLugtKhoángsán ngày l7tháng 11 nám 2010,
Can ci'Luct Giá ngày 20 tháng 6 nàm 2012;
Can thNghj djnh so 50/2010/ND-CF ngày 14/5/2010 quy djnh chi tiêt và
hu'ó'ng dan thi hành mç5t so diêu cia Lut Thuê tài nguyên,
Can thNghj djnh sO 177/2013/ND-CF ngày 14/11/2013 quy djnh chi tiêt
và hu'O'ng dan thi hành mtsO diêu cza Luçt Giá;
Can ci'Nghj djnh so 67/2019/ND-CP ngày 31/7/2019 quy djnh vêphucing
pháp tInh, m&c thu tiên cap quyên khai thác khoáng san;
Can c Nghj d.inhsO 12/2015/ND-CF ngày 12/02/2015 quy djnh clii tiêt
thi hành luat tha dôi, ho sung mót so diêu cia các luát ye thuê và tha dOi, ho
sung mQt so diêu c2a các nghj d/nh ye thué;
Can thNghj djnh so 149/2016/ND-CF ngày 11/11/2016 tha dói, ho sung
mç$t so diêu cia Nghj djnh so 1 77/2013/ND-CF ngày 14/11/2013 cia C7'zInh phi
quy djnh chi tiét và hzthng dan thi hành mót sO diêu cüa Luát Giá,
Can thNghi djnh sO 158/2016/NDC!P ngày 29/11/2016 quy djnh chi tiét
thi hành mt sO diéu cia Lugt Khoáng san;
Can th Thông tu' so 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 nam 2015 cüa
B5 Tài chInh huO'ng dan ye thuê tài ngUyen,'
Can cz' Thông tu' sO 44/2 01 7/TT-BTC ngày 12 tháng 5 nãm 2017 cza Bó
Tài chInh quy djnh ye khunggiá tInh thuê Tài nguyen dOi vO'i nhóm, logi tài
nguyen có tInh chat l, hóci giOng nhau,'
Can ct' Thông tu' sO 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 nam 2020 cüa B5
Tài chInh tha dOi, hO sung mt sO diêu cia Thông tu'sO 44/2017/TT-BTC ngày
12/5/2017 cza Bç5 trzthng B5 Tài chInh quy d/nh ye khung giá tmnh thuê Tài
nguyen dOi vO'i nhOm, logi tài nguyen có tInh chat lj, hóa giOng nhau;
Theo dê nghj cia Giám dOc SO' Tâi chInh.
QUVET IHNH:
Diu 1. Ban hành Bang giá tInh thu tài nguyen trên dja bàn tinh Ha Nam
(có BOng giO chi tiêt kern theo Quyêt d/nh nay).

Diu 2. Dôi v&i các 1oi tài nguyen chua có giá tInh thuê tài nguyen hoc
phài diêu chinh giá tInh thuê tài nguyen tai Bang giá ban hânh kern theo Quyêt
djnh nay do không con phü hçp vOi quy djnh, Sö Tài chInh chü trI phôi h9'p vi
Cuc Thuê tinh, Si Tài nguyen va Môi trithng và các co quan, don vj lien quan
trInh Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh.
Diu 3. Giao Cc Thug tinh hinng dan, t chirc thrc hin vic thu thu tài
nguyen theo các quy djnh hin hành và giá tInh thuê tài nguyen duçic quy djnh
ti Quyêt djnh nay.
Giao Sâ Tài nguyen vàMôi tnrOng hithng dan ye trInh tir, ho so theo các quy
djnh hiên hành và giá tInh thuê tài nguyen duçc quy djnh tti Quyêt djnh nay.
Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1rc tr ngày 20 tháng 8 näm 2020 vâ thay
the Quyêt djnh so 49/2019/QD-UBND ngày 20 tháng 12 nàm 2019 cüa Uy ban
nhân dan tInh ye vic ban hành Bang giá tInh thuê tài nguyen trén dja bàn tinh
HàNam.
Diu 5. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh; Giám dtc các S,
ngành: Tài chInh, Tài nguyen va Môi trithng, Cjc trtr&ng Cic Thuê tinh; Chü
tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành phô và to chirc, Ca nhân khác có
lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này
Noi nhân:
-Nhudiêu5;
- B Tài chInh (Tong ci,ic thuê);
- B Tài nguyen và Môi tru&ng (Tong eve dia chat
và Khoang san);
- Cic kiêm tra van bàn quy ph?rn pháp 1ut - B Tu pháp;
- Website ChInh phü;
- TTTU, TT HDND, UBND tinh;
- Các t chirc doan th cüa tinh;
- Website Ha Nam, Dài PTTH tinh, TT Cong báo;
- Luu: VT, KT.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH

Nguyen Xuân Bong

BANG GIA TINU THUE TA! NGUYEN TREN LilA BÀN T!NH HA NAM
(Kern theo Quyt djnh sd f9
/2020/QD-UBND ngayjO tháng 8 nãni 2020 cña UBND tinh)
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