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Số:             /STC-GCS&TCDN 
V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết 

định ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày      tháng   năm 2023 
 

      

 

 Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; 

- Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

Thực hiện Công văn số 437/UBND-KT ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh 

V/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, đồng ý chủ trương cho Sở 

Tài chính xây dựng Quyết định quy định giá các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

năm 2023. 

Ngày 10/02/2023, Sở Tài chính có Công văn số 257/STC-GCS&TCDN, 

gửi các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan tham gia phối hợp cung cấp các thông tin làm cơ sở xây 

dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo của các Sở, ngành và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan, ngày 07/3/2023, Sở Tài chính đã chủ trì tổ chức 

cuộc họp lấy ý kiến các đơn vị có liên quan gồm: Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục 

Thuế tỉnh và Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV về nội dung dự thảo Quyết định 

ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các ngành, Sở Tài chính đã chủ trì xây 

dựng Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông (có Dự thảo kèm theo).  

Để đảm bảo cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đóng góp theo 

quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đề nghị 

các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan tham gia đóng góp ý kiến đối với nội dung dự thảo nêu trên. 

Ý kiến góp ý các đơn vị gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/3/2023, đồng 

thời gửi file mềm qua địa chỉ mail: truongha241286@gmail.com. 

mailto:truongha241286@gmail.com
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Rất mong được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có 

liên quan./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng Sở (để đăng dự thảo lên Website); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông (để phối 

hợp đăng tải dự thảo lấy ý kiến góp ý); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLGCS&TCDN (H). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Phò 
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