
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VP Hữu Lũng, ngày      tháng 12 năm 2021 
V/v tăng cường công tác quản lý 

thuế tài nguyên và phí bảo vệ 

 môi trường trên địa bàn huyện 

 

           

Kính gửi:  

 - Các Phòng, ban, ngành; 

 - Chi cục Thuế khu vực I; 

 - Công an huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số  2028/UBND-KT ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý thuế tài nguyên và phí bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, UBND dân huyện yêu cầu các Phòng, ban, 

ngành, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn và các ngành liên 

quan kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác trái phép tài nguyên (đất, đá) và các 

hành vi vi phạm khác trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên hoặc kiến nghị cấp 

có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn lập thủ tục đề nghị cấp Giấy 

phép thăm dò, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép cho phép san lấp, cải 

tảo mặt bằng theo quy định. 

2. Các Phòng, ban của huyện được giao chủ đầu tư thực hiện dự án 

Trong quá trình tổ chức thẩm định các dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công 

trình có trách nhiệm kiểm tra, đề nghị lập đầy đủ các khoản chi phí về thuế tài 

nguyên, phí BVMT đối với các dự án có phát sinh hoạt động khai thác khoáng 

sản để san, lấp tạo mặt bằng thi công các công trình, dự án. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

 Trong quá trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư hoàn 

thành, rà soát, kiểm tra các khoản thuế, phí phải nộp, trong trường hợp đơn vị 

chưa thực hiện yêu cầu bổ sung theo quy định. 

4. Công an huyện 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp 

nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp 

luật về khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển, tập kết, kinh doanh và sử 

dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, các hành vi buôn lậu, gian lận 

thương mại, xuất nhập khẩu khoáng sản trái phép.  
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5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thông 

 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác ngăn chặn, tố giác, phòng chống tiêu cực trong hoạt động san lấp trên địa 

bàn; kịp thời đưa tin, phản ánh những vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động 

khai thác san lấp đất trên địa bàn huyện. 

6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Hướng dẫn các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình có trách 

nhiệm chỉ đạo các đơn vị tư vấn khi lập hồ sơ thiết kế các dự án phải thực hiện 

xác định các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường tính trong cơ cấu các 

khoản mục chi phí của tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình có hoạt 

động khai thác khoáng sản để thực hiện san lấp, tạo mặt bằng thi công xây dựng 

các công trình của dự án. 

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt tổng mức đầu tư 

xây dựng, dự toán xây dựng công trình, phê duyệt lựa chọn kết quả đấu thầu, lựa 

chọn nhà thầu, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm rà soát, bổ sung chi phí về thuế 

tài nguyên, phí BVMT theo quy định. Trường hợp khoản thuế tài nguyên, phí 

BVMT không được kết cấu trong đơn giá hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư 

thực hiện kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí BVMT vào NSNN theo đúng quy 

định. Trường hợp khoản thuế tài nguyên, phí BVMT đã được kết cấu trong đơn 

giá hợp đồng thi công xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu thi 

công kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí BVMT vào NSNN, đồng thời cung cấp 

thông tin cho cơ quan Thuế để thực hiện thu, nộp theo quy định. 

7. Chi cục thuế khu vực I 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế có phát sinh hoạt động khai 

thác, san lấp đất khi thi công các công trình, dự án thực hiện kê khai và nộp thuế 

tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, 

thị trấn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài 

chính của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp 

mặt bằng (tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi 

trường, tiền thuê đất...). 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với người nộp thuế để kịp 

thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý truy thu thuế tài nguyên, phí BVMT vào 

NSNN theo quy định.  

8. UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, 

khoáng sản; chỉ đạo công chức Địa chính – Môi trường hướng dẫn các tổ chức, cá 
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nhân trên địa bàn lập thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, Giấy phép đăng ký 

san lấp mặt bằng theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo, tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, khi phát hiện hoạt động 

san lấp mặt bằng trái phép phải tổ chức giải tỏa, ngăn chặn, lập biên bản, tiến hành 

xử phạt vi phạm hành chính; tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm trong 

trường hợp cần thiết và theo đúng quy định của pháp luật; buộc thực hiện các biện 

pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục hồi cảnh quan, môi 

trường khu vực theo thẩm quyền hoặc báo cáo, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 

xử lý theo đúng quy định.  

Yêu cầu các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp 

thời báo cáo UBND huyện (thông qua Chi cục thuế Khu vực I) để chỉ đạo, xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh ; 

- Sở TNMT tỉnh;   (b/c) 

- Cục thuế tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C, PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

  Bùi Quốc Khánh 
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