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Số:           /VP-KT 
V/v tiếp tục xử lý các doanh nghiệp nợ 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

Lạng Sơn, ngày      tháng  9  năm 2020 

 

 

                      Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Thuế tỉnh. 

 

Xem xét Báo cáo số 419/BC-STNMT ngày 27/8/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về kết quả kiểm tra đối với doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc không xử 

lý tước giấy phép khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp đã nộp đầy đủ 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã được phê duyệt. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép Công ty 

TNHH Tiến Long trả lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Lân Lừa, xã Cai Kinh, 

huyện Hữu Lũng. Xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần 

trữ lượng Công ty TNHH Tiến Long đã khai thác từ ngày 01/01/2014 đến thời 

điểm được UBND tỉnh cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản để tham 

mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác mỏ 

đá vôi Lân Lừa theo quy định.  

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh trong việc đôn đốc các doanh nghiệp 

nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm theo quy định các trường 

hợp cố tình nợ đọng kéo dài, không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

3. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

kiểm tra, xử lý đề nghị của Công ty TNHH Anh Thắng về gia hạn thời gian nộp 

tiền cấp quyền khai thác mỏ đá vôi Lân Đa, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Công ty TNHH Anh 

Thắng không bảo đảm điều kiện gia hạn thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 20/9/2020. 
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Chủ động áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định của 

pháp luật về quản lý thuế để thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các 

doanh nghiệp cố tình nợ đọng kéo dài.  

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

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, TC; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KT, TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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