
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KTN 
 

V/v rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng 

khoáng sản thành phẩm ra số lượng 

khoáng sản nguyên khai 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

 

                          Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Thuế. 
 

Xem xét Báo cáo số 36/BC-STNMT ngày 30/01/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần vận tải thương mại 

Bảo Nguyên về xác định tỷ lệ khoáng sản nguyên khai, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý chủ trương giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp 

với Cục Thuế tỉnh, các cơ quan liên quan rà soát nội dung Quyết định số 

789/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về quy định tỷ lệ quy đổi từ số 

lượng khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí 

bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, để 

đề xuất điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế khai thác, 

công nghệ khai thác, chế biến của từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo 

quy định của pháp luật. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục 

Thuế tỉnh các cơ quan liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: TC, XD, CT, TP; 

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KTN, TH; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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