
Ngày ban 

hành

Thời gian 

có hiệu lực

1 Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh

26/3/2021 04/4/2021

2 Quyết định 03/2021/QĐ-UBND

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao 

mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là 

tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định 

đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao 

mòn tài sản cố định vô hình, thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Sóc Trăng

22/1/2021 01/02/2021

3 Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
04/3/2021 16/3/2021

4 Quyết định 10/2021/QĐ-UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Sóc 

Trăng

ban hành Quy định về lập dư toán, sử dụng và 

thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/4/2021 03/5/2021

5 Quyết định 13/2021/QĐ-UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Sóc 

Trăng

Ban hành Quy định giá lúa để thu thuế sử dụng đất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
20/4/2021 18/6/2021

Ghi chú

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC

(Kèm theo Báo cáo số …………..…/BC-STC ngày ……./11/2021 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng)

Thời gian

STT
Tên loại

 văn bản
Số hiệu văn bản

Cơ quan 

ban hành
Trích yếu nội dung văn bản



Ngày ban 

hành

Thời gian 

có hiệu lực

Ghi chú

Thời gian

STT
Tên loại

 văn bản
Số hiệu văn bản

Cơ quan 

ban hành
Trích yếu nội dung văn bản

6 Quyết định 18/2021/QĐ-UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Sóc 

Trăng

Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 1 và khoản 

2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh 

Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 

23/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng

14/7/2021 26/7/2021

7 Quyết định 31/2021/QĐ-UBND 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Sóc 

Trăng

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng
01/9/2021 13/9/2021
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