
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:             /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đất, đá) thu hồi khi thực 
hiện Dự án Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ, 

thị xã Kinh Môn của Liên danh Tân Cương - Việt Bắc - Bình Minh
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 quy định 

về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số          
689/TTr-TNMT ngày 29 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đá 
vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, đất lẫn đá sử dụng san lấp mặt bằng thu 
hồi khi thực hiện Dự án Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú 
Thứ tại thị trấn Phú Thứ, thị xã Kinh Môn của Liên danh Tân Cương - Việt Bắc 
- Bình Minh (do Doanh nghiệp thương mại Bình Minh làm đại diện), với các nội 
dung sau:

1. Tổ chức, cá nhân nộp tiền: Doanh nghiệp thương mại Bình Minh (đại 
diện Liên danh Tân Cương - Việt Bắc - Bình Minh); địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi, 
phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

2. Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm lần đầu (G):
- Đối với đất lẫn đá sử dụng san lấp mặt bằng: 64.500 đồng/m3;
- Đối với đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường: 103.250 đồng/m3.

  3. Tổng số tiền phải nộp tính theo giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản tại thời điểm phê duyệt: 13.721.000 đồng (Mười ba triệu, bẩy trăm, hai mươi 
mốt nghìn đồng).



4. Tổng số lần nộp: 01 (Một) lần là: 13.721.000 đồng (Mười ba triệu, bẩy 
trăm, hai mươi mốt nghìn đồng).

5. Số tiền nộp năm 2022 là: 13.721.000 đồng (Mười ba triệu, bẩy trăm, hai 
mươi mốt nghìn đồng).

6. Thời gian nộp: Chậm nhất 90 ngày, tính từ ngày nhận được Thông báo 
của Cục thuế tỉnh.

7. Trường hợp có sự thay đổi về mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản do Chính phủ ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tính 
toán lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điểm c Khoản 1 
Điều 10 Nghị định 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và 
gửi thông báo cho Cục Thuế tỉnh để thực hiện.

8. Diện tích thị xã Kinh Môn chiếm 100%.

Điều 2. Doanh nghiệp thương mại Bình Minh (đại diện Liên Danh Tân 
Cương - Việt Bắc - Bình Minh) có trách nhiệm nộp tiền theo đúng quy định tại 
Điều 1 của Quyết định này và theo Thông báo của Cục thuế tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Giám đốc Doanh nghiệp thương 
mại Bình Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTN, Thành (5b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Văn Bản
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