
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

Số:  838 /UBND-KTTH  Lạng Sơn, ngày 04  tháng 9 năm 2018 

V/v thu phí thẩm định phương án 
cải tạo, phục hồi môi trường và 

phương án án cải tạo, phục hồi môi 
trường bổ sung trên địa bàn tỉnh. 

 

 
Kính gửi: 

     - Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 
     - Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh. 

                                      
Thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn 
vị tổ chức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương 
án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh 
chỉ đạo như sau:  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
- Tổ chức triển khai thực hiện thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường và phương án án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa 
bàn tỉnh theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND;  

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan: Niêm yết công khai tại địa 
điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử của tổ chức thu phí về tên phí, 
mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp và văn bản quy định thu phí; Lập 
và giao chứng từ thu cho người nộp phí theo quy định của pháp luật hiện 
hành; Thực hiện chế độ kế toán; định kỳ báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng 
phí; thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật. Báo cáo 
tình hình thu, nộp, quản lý, sử dụng phí theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm cấp biên lai thu cho các đơn vị có thu phí 
và tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật 
hiện hành. 

3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ 
chức kiểm tra việc thực hiện thu phí theo các quy định hiện hành. 

4. Thời điểm áp dụng mức thu phí: Kể từ ngày Nghị quyết 
số 07/2018/NQ-HĐND  ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực 
thi hành./. 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Hội đồng nhân tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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