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V/v đôn đốc nộp tiền cấp quyền 
 khai thác khoáng sản  

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 11  năm 2019 

                                                   

                                  Kính gửi:  
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; 
- Cục Thuế. 

 

Xem xét Báo cáo số 572/BC-STNMT ngày 05/11/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc tính, thu nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Cục Thuế tỉnh chủ động rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp khai thác 
khoáng sản thực hiện việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm hành chính về việc chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tổng hợp, cung cấp thông tin việc 
thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường để 
theo dõi, phối hợp đôn đốc, xử lý các doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, tham 
mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản của các 
doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 
604/TB-UBND ngày 15/10/2019 và Công văn số 1165/UBND-KTTH ngày 
31/10/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm 
vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019. 

Đẩy mạnh công tác phối hợp với Cục Thuế trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử 
lý các doanh nghiệp chậm nộp, không nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản theo quy định. 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông 
tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 và Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 
12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên 
đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau để làm cơ sở xác 
định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 
10 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ. 

4. Yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm túc 
việc thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo đúng Quyết định phê 
duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trường 
hợp có nhu cầu điều chỉnh giảm số lần phải nộp và tăng số tiền phải nộp từng lần 
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thì phải có văn bản đề nghị gửi UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để 
xem xét, giải quyết theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản (Sở 
TN&MT rà soát, gửi văn bản); 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTN, KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 

 


		2019-11-11T15:18:10+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-11-11T15:18:26+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




