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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền hoàn trả
kinh phí thăm dò đối với khối lượng đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông
thường trong diện tích dự án xây dựng công trình “Gói thầu số 12-XL: Thi
công xây dựng đoạn Km301 + 000 - Km307 + 600, Dự án thành phần đầu tư
xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020”
tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa của Tổng Công ty
Đầu tư xây dựng Hoàng Long – CTCP
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 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; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý
thuế; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ 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; Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày
12/5/2020 của Bộ trưởng 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;
Căn cứ Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp
phép của UBND tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Bản xác nhận số 101/XN-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch
khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây
dựng công trình “Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km301 + 000 Km307 + 600, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45”;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
559/TTr-STNMT ngày 09/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền hoàn trả
kinh phí thăm dò đối với khối lượng đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông
thường trong diện tích dự án xây dựng công trình “Gói thầu số 12-XL: Thi
công xây dựng đoạn Km301 + 000 - Km307 + 600, Dự án thành phần đầu tư
xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020” tại
xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa của Tổng Công ty Đầu tư xây
dựng Hoàng Long - CTCP, cụ thể như sau:
1. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
a) Tổ chức, cá nhân nộp tiền: Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng
Long - CTCP;
- Địa chỉ: Số nhà 07 phố Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
- Mã số thuế: 2800177056;
b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác:
G = Gtn x Kqđ = 49.000 đồng/m3 x 1,290 = 63.210 đồng/m3 đối với đất khai
thác để san lấp, xây dựng công trình;
c) Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác: Q = 38.961 m3/0,9 = 43.290 m3;
d) Hệ số thu hồi khoáng sản theo phương pháp khai thác lộ thiên: K1 = 0,9;
đ) Hệ số điều kiện kinh tế xã hội: K2 = 1,0;
e) Mức thu tiền cấp quyền khai thác: R = 3% (đối với các loại vật liệu xây
dựng thông thường còn lại, trừ nguyên liệu sản xuất cát nghiền);
g) Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đơn vị phải nộp:
T = Q x G x K1 x K2 x R = 43.290 m3 x 63.210 đồng/m3 x 0,9 x 1,0 x 3%
= 73.881.744 đồng (Bảy mươi ba triệu, tám trăm tám mươi một nghìn, bảy trăm
bốn mươi bốn đồng);
h) Số lần nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là: 01 lần;
i) Thời điểm nộp tiền: Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông
báo của cơ quan thuế.
2. Hoàn trả kinh phí thăm dò
Khối lượng đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích
dự án xây dựng công trình “Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km301
+ 000 - Km307 + 600, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc
lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam
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phía Đông giai đoạn 2017-2020” tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh
Hóa do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP tự bỏ kinh phí lập
phương án. Do đó, đơn vị không phải hoàn trả kinh phí thăm dò.
Điều 2. Căn cứ nội dung Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện
hành của Nhà nước, các đơn vị có trách nhiệm:
1. Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo đến Tổng Công ty Đầu tư xây
dựng Hoàng Long - CTCP về số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp
ngân sách Nhà nước theo quy định.
2. Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP có trách nhiệm:
- Nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách Nhà nước
theo quy định;
- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý tải trọng xe, có
trách nhiệm sửa chữa các đường giao thông do quá trình khai thác, vận chuyển
khoáng sản gây ra;
- Sau khi kết thúc thời gian khai thác, nộp hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài
liệu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại mỏ trên về Sở Tài
nguyên và Môi trường; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh (nếu có)
theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. UBND huyện Hà Trung; UBND xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung có trách
nhiệm quản lý tải trọng của các phương tiện vận chuyển khoáng sản theo
thẩm quyền.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định của pháp luật hiện
hành, tham mưu điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (nếu có) đối với
Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Chủ
tịch UBND xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung; Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư xây
dựng Hoàng Long - CTCP; Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, KTTC (KTH.21.32672).
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