
DANH MỤC 

 Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang                                                                                                                 

ban hành liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực có nội dung phù hợp 

(Kèm theo Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

STT 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I NGHỊ QUYẾT: 04 văn bản 

1  

Nghị quyết số 

01/2016/NQ-HĐND  

ngày 12/7/2016 

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 

01/8/2016  

2  

Nghị quyết số 

08/2018/NQ-HĐND  

ngày 07/12/2018 

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020 
01/01/2019  

3  

Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND  

ngày 10/12/2019 

Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm 

vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2020  

4  

Nghị quyết số 

20/2019/NQ-HĐND  

ngày 11/12/2019 

Về việc thông qua bảng giá đất năm (2020-2024) trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 
01/01/2020  

II QUYẾT ĐỊNH: 08 văn bản 

5  

Quyết định số 

04/2012/QĐ-UBND  

ngày 13/3/2012 

Về việc ban hành giá cước bốc xếp bằng thủ công một số loại 

vật liệu, vật tư, hàng hoá chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

23/3/2012  



2 

 

STT 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

6  

Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND  

ngày 20/6/2017 

Ban hành quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, 

thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, 

thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng 

hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang 

01/7/2017 

Khoản 9 Điều 8 

Quy định được sửa 

đổi, bổ sung tại 

Điều 3 Quyết định 

44/2019/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2019 

7  

Quyết định số 

15/2017/QĐ-UBND 

 ngày 06/10/2017 

Quy định cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 
20/10/2017  

8  

Quyết định số 

14/2018/QĐ-UBND  

ngày 20/12/2018 

Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020 
01/01/2019  

9  

Quyết định số 

38/2019/QĐ-UBND  

ngày 19/12/2019 

Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng 

thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp 

việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định 

giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

29/12/2019  

10  

Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND  

ngày 20/12/2019 

Ban hành quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị 

trí đất và Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

01/01/2020 

UBND tỉnh đã có 

Văn bản số 

809/UBND-TNMT 

ngày 24/3/2020 

giao Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường chủ trì,  

phối hợp với Sở 

Tư pháp, các cơ 



3 

 

STT 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

quan liên quan  rà 

soát, kiểm tra các 

vướng mắc trong 

quá trình thực hiện 

Bảng giá đất;  

đồng thời đề xuất, 

báo cáo UBND 

tỉnh theo quy định 

11  

Quyết định số 

41/2019/QĐ-UBND  

ngày 20/12/2019 

Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, trả 

tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn 

giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng 

công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2020  

12  

Quyết định số 

01/2020/QĐ-UBND  

ngày 15/01/2020 

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 
26/01/2020  
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