
                                                                                                                                                       

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

Số:          /QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Lào Cai, ngày      tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất sét  

làm nguyên liệu sản xuất gạch tuynel, thôn Hải Khê, xã Bản Qua,  

huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy 

định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447: 2012; 

Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai; 

Căn cứ các Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khai thác đất sét làm nguyên liệu sản 

xuất gạch Tuynel tại thôn Hải Khê, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

259/TTr-STNMT ngày 06/5/2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trữ 

lượng đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch Tuynel tại thôn Hải Khê, xã Bản Qua, 

huyện Bát Xát của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng, cụ thể 

như sau: 

1. Tổ chức nộp tiền: Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng. 

2. Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm lần đầu (G): 

153.510 (đồng/m3 đất sét). 

3. Tổng số tiền phải nộp tính theo giá tính tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản tại thời điểm phê duyệt: 1.228.890.000 (đồng).  

(Một tỷ hai trăm hai mươi tám triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng). 



                                                                                                                                                       

 

4. Tổng số lần nộp: 02 lần. 

+ Lần đầu là 184.334.000 đồng. 

+ Lần 2 là 1.044.556.000 đồng. 

- Thời gian nộp: Lần đầu chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nhận được 

thông báo của Cục Thuế tỉnh; Lần thứ 2 (trong năm 2022) được chia làm 02 kỳ: 

kỳ thứ nhất thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/5/2022, kỳ thứ hai thời hạn nộp 

chậm nhất là ngày 31/10/2022.  

5. Tỷ lệ diện tích mỏ: Trên địa bàn huyện Bát Xát chiếm 100%. 

Điều 2. Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng có trách 

nhiệm nộp tiền theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này và theo thông báo 

của Cục Thuế tỉnh Lào Cai. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Giao thông vận tải - Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ 

tịch UBND huyện Bát Xát; Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập 

khẩu Phú Hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- PCT1; 

- Tổng cục ĐC&KS VN; 

- PCVP2; 

- Lưu: VT, KT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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