
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 
V/v chưa xem xét đề nghị cấp Giấy 

phép khác thác mỏ đá vôi Hồng 

Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu 

Lũng 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

 

                      Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Công ty TNHH Hồng Phong. 
 

Xem xét Báo cáo số 438/BC-STNMT ngày 08/9/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hồng Phong 

II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, 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, UBND tỉnh tạm 

thời chưa xem xét đề nghị cấp Giấy phép khác thác khoáng sản mỏ đá vôi Hồng 

Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng do Công ty TNHH Hồng Phong chưa 

chấp hành nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi 

Hồng Phong I, xã Hồng Phong và xã Phú Xá, huyện Cao Lộc; mỏ đá vôi Hồng 

Phong 4, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia theo quy định. Việc cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản mỏ đá vôi trên chỉ được xem xét, giải quyết khi Công ty TNHH 

Hồng Phong chấp hành nộp đầy đủ số tiền cấp quyền khai thác còn nợ vào ngân 

sách Nhà nước theo quy định. 

Yêu cầu Công ty TNHH Hồng Phong khẩn trương thực hiện nộp tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản còn nợ vào ngân sách nhà nước. 

2. Giao Cục Thuế tỉnh áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật 

về quản lý thuế để thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Công ty 

TNHH Hồng Phong. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 

khai thác mỏ đá vôi Hồng Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng cho Công ty 

TNHH Hồng Phong; phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong việc đôn đốc Công ty 

TNHH Hồng Phong nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. 

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, XD, TC; 

- UBND các huyện: Bình Gia, Hữu Lũng, Cao Lộc; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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