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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 27/2022/QĐ-UBND                  Kon Tum, ngày 19 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá; 

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 1993 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09 tháng 11 năm 1993 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2658/TTr-

CTKTU ngày 18 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 6.750 đồng/kg thóc (Sáu nghìn, bảy trăm năm 

mươi đồng trên một ki lô gam thóc). 

Điều 2. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng 

dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 theo mức giá thóc 

quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể  từ ngày 31 tháng 8 năm 2022 . 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục 

trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử 

dụng đất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Ngọc Tuấn 
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