
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  4384    /UBND-TH Bình Thuận, ngày   23    tháng  12   năm 2022 

V/v công bố giá thành sản 

xuất bình quân vụ Hè Thu 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

 
 

 

Kính gửi: 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Thông tư số 77/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ Tài chính về việc quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản 

xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm; 

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại Công văn số 3801/LS-TC-NN&PTNT ngày 12 tháng 12 năm 2022 về việc 

báo cáo kết quả thẩm định và tham mưu gửi kết quả điều tra, khảo sát chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản xuất thóc vụ Hè Thu năm 2022, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Công bố giá thành sản xuất bình quân vụ Hè Thu năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh là 4.420 đồng/kg. 

2. Giao Sở Tài chính thông báo cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân có 

liên quan./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Đăng); 

- Lưu: VT, TH. Thuần 

 

   KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Phan Văn Đăng 
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