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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

                                      

          Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về việc hướng 

dẫn công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về 

khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống 

nhau và số 1059/VP-KTTH ngày 02/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 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, Sở Tài chính đã hoàn thành dự thảo 

trình ban hành, gồm các dự thảo: 

1. Tờ trình của Sở Tài chính về 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. 

2. 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. 

Đ  việc thực hiện theo quy trình xây dựng văn bản QPPL và đảm bảo kịp thời tiến độ, Sở 

Tài chính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho đăng các dự thảo trên cổng thông 

tin điện tử của UBND tỉnh (Có dự thảo kèm theo trên eOffice)./. 
  
  

Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                     

- Lãnh đạo Sở; 

- C,PCVP Sở; 

- Phòng TH&TK (đăng DT) ; 

- Lưu: VT, QLG&CS. 
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