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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp  

tại th n N  Soon  v  th n N  Háo     Yên Trạch  huyện Cao Lộc 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy 

định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số          

21/TTr-STNMT ngày 10/01/2020,   

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp làm vật liệu xây 

dựng thông thường đối với Công ty cổ ph n Xây dựng Thành Sơn, được UBND 

huyện Cao Lộc cho phép khai thác 420.000 m
3
 đất san lấp vận chuyển đi nơi 

khác tại khu đất kho, bãi tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, 

thôn Nà Soong và thôn Nà  áo, xã  ên Trạch, huyện Cao Lộc để cải tạo mặt 

bằng tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 như sau:     

1. Tên tổ chức nộp tiền: Công ty cổ ph n Xây dựng Thành Sơn           

S    0,    ng  g    y n,     ng   ng   n ,   àn      Lạng Sơn,   n  Lạng 

Sơn). 

2. Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm tính G = 

63.210 đồng/m
3
.   

3. Tổng số tiền phải nộp tính theo giá tính tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản tại thời điểm phê duyệt: 645.121.000 đồng (Bằng   ữ  Sá   răm b n 

m ơ  năm  r   , m    răm     m ơ  m t nghìn  ồng). 

4. Tổng số l n nộp: 01 l n. 

5. Địa phương nơi nộp tiền cấp quyền khai thác:  uyện Cao Lộc. 

Điều 2. Công ty cổ ph n Xây dựng Thành Sơn có trách nhiệm nộp tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản theo Điều 1 Quyết định này và thông báo của 

Cơ quan Thuế.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch 

UBND huyện Cao Lộc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ ph n 

Xây dựng Thành Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (03bản); 

- PCVP UBND tỉnh,  

các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN.(NNT). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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