
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /STC-GCS 
V/v cho ý kiến điều chỉnh  

giá tính thuế tài nguyên 

Hà Nam, ngày        tháng     năm 2021 

 
Kính gửi: - Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; 

Xây dựng; Cục thuế tỉnh; 

 - UBND huyện Kim Bảng, huyện Thanh Liêm; 
 - Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nam. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại  Thông báo số 

2707/TB-VPUB ngày 22/12/2020  thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Hội nghị nghe Sở Tài chính và các Sở, ngành, Ủy ban nhân các huyện, thành 

phố, thị xã báo cáo về tinh hình thu ngân sách nhà nước năm 2020 và giải pháp 

thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Trong đó có giao “ Sở Tài chính...nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh điều chỉnh tăng giá tính thuế tài nguyên một số loại khoáng sản trên địa 

bàn của tỉnh, vì hiện nay giá tính thuế tài nguyên một số loại khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND 

tỉnh còn thấp hơn khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính quy định tại 

Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020”   

Sở Tài chính dự thảo báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh tăng giá tính thuế tài 

nguyên trên địa bàn, đề nghị các đơn vị cho ý kiến về nội dung điều chỉnh giá 

tính thuế tài nguyên trên địa bàn và có văn bản gửi về Sở Tài chính để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (có dự thảo báo cáo kèm theo). 

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Tài chính trước ngày 21/01/2021. 

Đề nghị đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, GCS 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tạo 

 

 



UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /STC-GCS 
V/v điều chỉnh  

giá tính thuế tài nguyên 

(DỰ THẢO) 

Hà Nam, ngày        tháng     năm 2021 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 

2707/TB-VPUB ngày 22/12/2020  thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Hội nghị nghe Sở Tài chính và các Sở, ngành, Ủy ban nhân các huyện, thành 

phố, thị xã báo cáo về tinh hình thu ngân sách nhà nước năm 2020 và giải pháp 

thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện. Sở Tài 

chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên 

trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 

2707/TB-VPUB ngày 22/12/2020 như sau: 

 Thực hiện 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 

12/5/2017 của Bộ tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với 

nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. 

Ngày 10/8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 19/2020/QĐ-UBND 

về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tại 

quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh: có 15 loại tài nguyên có 

mức giá tối đa so với quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 

20/01/2020 của Bộ Tài chính; có 07 loại có mức giá trong khung giá tính thuế 

tài nguyên của Bộ Tài chính. 

Đối với 07 loại tài nguyên tại quyết định số 19/2020/QĐ-UBND có mức 

giá nằm trong khung giá tính thuế tài nguyên tại Thông tư số 05/2020/TT-BTC 

ngày 20/01/2020 của  Bộ Tài chính, đề xuất như sau: 

+ 06 loại tài nguyên tại quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh gồm: Đá hộc; đá dăm các loại; cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn); cát 

đen dùng trong xây dựng; đất làm gạch, ngói; nước mặt: có mức giá cao hơn 

mức giá tối thiểu và nằm trong khung giá tại Thông tư số 05/2020/TT-BTC của 



Bộ Tài chính, đề nghị giữ nguyên theo quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

+ 01 loại tài nguyên tại quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh: Đá Dolomite sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng có mức giá 

bằng mức giá tối thiểu (315.000 đồng/m3) tại Thông tư số 05/2020/TT-BTC của 

Bộ Tài chính, để đảm bảo yêu cầu trong công tác quản lý tài nguyên khai thác, 

hạn chế lãng phí trong khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh: đề xuất mức giá 

bằng giá tối đa theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 

của Bộ Tài chính là 450.000 đồng/m3  

Các nội dung khác tại quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

giữ nguyên không thay đổi  

 Sở Tài chính trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tinh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, GCS 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tạo 
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