
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KT 

V/v chưa cho phép thăm dò nâng 

cấp trữ lượng mỏ cát, sỏi Hùng Sơn, 

xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

                          Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Công ty cổ phần Gia Lộc. 

 

Xem xét Văn bản số 10.8/CV-GL ngày 12/8/2020 của Công ty cổ phần 

Gia Lộc đề nghị được thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản mỏ cát, sỏi Hùng 

Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định; Báo cáo số 410/BC-STNMT ngày 

21/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thăm dò nâng cấp trữ lượng 

mỏ cát, sỏi Hùng Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định; Công văn số 

1060/UBND-VP ngày 01/9/2020 của UBND huyện Tràng Định về việc thu nợ 

thuế, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Trước mắt UBND tỉnh chưa cho phép Công ty cổ phần Gia Lộc thăm 

dò nâng cấp trữ lượng cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm 

vi, diện tích mỏ cát, sỏi Hùng Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định đã được 

UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 35/GP-UBND ngày 

23/5/2011 như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên, do 

hiện nay Công ty chưa chấp hành nghiêm túc, đầy đủ việc nộp tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định. 

 Hoạt động thăm dò, nâng cấp trữ lượng cát, sỏi làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại mỏ trên chỉ được UBND tỉnh xem xét, giải quyết sau khi Công 

ty cổ phần Gia Lộc chấp hành nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

và các nghĩa vụ về thuế theo quy định. 

2. Cục Thuế tỉnh xem xét áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp 

luật về quản lý thuế để thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, các nghĩa vụ về 

thuế đối với Công ty cổ phần Gia Lộc. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tràng Định có trách 

nhiệm phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong việc đôn đốc Công ty cổ phần Gia Lộc 

chấp hành việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ về thuế 

theo quy định. 
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4. Yêu cầu Công ty cổ phần Gia Lộc khẩn trương chấp hành nghiêm túc, 

đầy đủ việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ về thuế 

vào ngân sách Nhà nước theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Công Thương, Xây dựng; 

- UBND huyện Tràng Định; 

- UBND xã Hùng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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