
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số: 2066/STC-QLG&CS 

V/v lấy ý kiến và đăng thông tin dự thảo 

Quyết định ban hành bảng giá tính thuế 

tài nguyên đối với nhóm, loại tài 

nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

 Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; 

 - Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại công văn số 

4198/VP-KTTH ngày 11/10/2019 về việc xây dựng Quyết định ban hành bảng 

giá tính thuế tài nguyên năm 2020 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, 

hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh. 

 Sở Tài chính  đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài 

nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.  

Để đảm bảo kịp tiến độ theo kế hoạch, đúng trình tự, thủ tục ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đề nghị: 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng dự thảo trên cổng thông tin điện 

tử của UBND tỉnh; 

2. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố có văn 

bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh. 

(Có dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định kèm theo) 

Thời hạn góp ý kiến gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/10/2019. Bản 

mềm xin gửi về địa chỉ Email: trangtrang2488@gmail.com để tiện cho việc theo 

dõi, tổng hợp. 

Sở Tài chính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải và các cơ quan có 

liên quan quan tâm góp ý./. 

 
Nơi nhận: 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo STC; 

- CVP; Tổ CT QĐ 158;  

- Lưu: VT, QLG&CS. 

  

 
 
 

  Đỗ Đức Thịnh 
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