
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   2779  /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 20 tháng 7  năm 2018 

V/v rà soát quy định về hiệu lực của 
Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 
về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính 
chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó tại khoản 1, Điều 4 về 
hiệu lực thi hành quy định: “1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 
tháng 7 năm 2018 và áp dụng thực hiện cho năm tài chính 2018.” 

Xem xét báo cáo đề xuất của Văn phòng UBND tỉnh, để làm rõ nghĩa, tạo 
sự thống nhất về hiệu lực của Quyết định trên, đồng chí  Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Cục Thuế tỉnh rà soát, làm rõ nội hàm nội dung được quy định về hiệu lực 
và hiệu lực áp dụng trở về trước tại khoản 1 Điều 4 Quyết định trên, đồng thời 
làm rõ thẩm quyền được quy định hiệu lực áp dụng trở về trước (nếu có liên 
quan trong nội dung trên) theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề 
xuất biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết, báo cáo UBND tỉnh  xem xét trước 
ngày 26/7/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TP, TN&MT; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTTH, NC, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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