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UBND TỈNH HÀ GIANG 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT 
              

Số:        /KH-LHH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày        tháng        năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Hội thảo “Chia sẻ thông tin về công tác quản lý nguồn thu 

phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh” 

 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Quyền lợi của địa phương và người dân địa phương nơi có khoáng sản 

được khai thác quy định tại Điều 5 Luật khoáng sản 2010 và Điều 15, 16 Nghị 

định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật khoáng sản; Quy định về công khai phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 8 Nghị định 164/2016/NĐ-

CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản;  

Thực hiện Quy chế “Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang” được ban hành tại Quyết định số 

442/QĐ-MTTQ-BTT ngày 20/12/2018 của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang; thực 

hiện Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn 

thu từ khai thác khoáng sản ở cấp địa phương tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng 

Trị” do OXFAM hỗ trợ, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phối hợp với UBMTTQ 

tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo “Chia sẻ thông tin về công tác 

quản lý nguồn thu phí bảo vệ môi trường (BVMT) trong lĩnh vực khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh” với các nội dung cụ thể như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Chia sẻ, cung cấp thông tin về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường (BVMT); tình hình quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT 

trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, huyện và tại cơ sở. 

- Thông qua Hội thảo đưa ra những giải pháp, kiến nghị với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật về quản lý tài 

nguyên khoáng sản và BVMT, thực hiện công khai minh bạch nguồn thu, phân 

bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại cơ sở, góp 

phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý xã hội về tài nguyên và BVMT, thực 

hiện mục tiêu phát triển bền vững trong ngành công nghiệp khai khoáng. 

2. Yêu cầu: 

- Hội thảo đánh giá được tình hình thực hiện pháp luật về quản lý tài 

nguyên khoáng sản và BVMT, công tác quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn thu từ 

khai thác khoáng sản của năm 2029 và 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Phân công cán bộ chuyên môn liên hệ, đôn đốc, tổng hợp báo cáo; chuẩn 

bị các điều kiện về kinh phí, hậu cần tổ chức hội thảo theo đúng kế hoạch đề ra. 
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III. NỘI DUNG HỘI THẢO 

1. Nội dung chia sẻ các thông tin về tình hình hoạt động khoáng sản 

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; việc thực hiện pháp 

luật về BVMT của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản; công tác thanh tra, 

kiểm tra việc chấp hành thực hiện pháp luật về BVMT; tình hình thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế tài nguyên, phí BVMT, thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường của 

các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

- Chia sẻ, cung cấp thông tin về công tác quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn 

thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và tại địa bàn trong 

và ngoài vùng dự án: Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên và Bắc Quang (huyện mở 

rộng dự án) của năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, có so sánh với kế hoạch. 

- Tình hình thực hiện công khai thông tin về nguồn thu, phân bổ và sử 

dụng nguồn thu phí BVMT trên địa bàn tỉnh; khó khăn, giải pháp khắc phục và 

những kiến nghị, đề xuất với các cấp về thực thi pháp luật quản lý tài nguyên và 

BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. 

(Có đề cương chi tiết kèm theo). 

2. Thành phần mời tham dự Hội thảo 

- Chủ trì Hội thảo: Mời Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà 

Giang, Thường trực UBMTTQ tỉnh tham gia đồng chủ trì Hội thảo.. 

- Thành phần các cơ quan, đơn vị mời tham dự Hội thảo:  

+ Đại diện Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

+ Lãnh đạo đại diện các Sở, ngành của tỉnh: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, 

Tài nguyên & MT, Công thương, Cục Thuế tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Liên hiệp các 

Hội KH&KT tỉnh, đại diện một số Ban chuyên môn thuộc UBMTTQ tỉnh. 

+Lãnh đạo đại diện UBND huyện Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên và Bắc 

Quang. 

+ Lãnh đạo đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện Bắc Mê, Yên 

Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính - 

Kế hoạch, Cục thuế huyện (đề nghị UBND huyện thông báo giúp). 

- Đại diện Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI). 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo 

Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 10/7/2020 (Thứ Sáu), tại Nhà khách Hà 

An, đường Trần Hưng đạo, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang. 

 4. Kinh phí tổ chức Hội thảo 

Kinh phí tổ chức Hội thảo “Chia sẻ thông tin về công tác quản lý nguồn 

thu phí BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang” 

do dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn thu 

từ khai thác khoáng sản ở cấp địa phương tại tỉnh Hà Giang hỗ trợ”. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phối hợp với Ban Dân chủ 

Pháp luật DT&TG, UBMTTQ tỉnh xây dựng đề cương, biểu mẫu, nội dung đề 
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nghị chia sẻ, cung cấp thông tin gửi các Sở, ngành, UBND các huyện Bắc Mê, 

Yên Minh, Vị Xuyên và Bắc Quang để ban hành kèm theo Kế hoạch này. 

2. Từ ngày 03/7 đến ngày 05/7/20120, thu thập thông tin qua các báo cáo 

của các Sở/ngành: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND 

các huyện Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang; đề nghị các Sở, ngành, 

UBND huyện tổng hợp báo cáo chia sẻ cung cấp thông tin gửi về Liên hiệp các 

Hội KH&KT tỉnh qua văn phòng điện tử https://lhhhagiang.vnptioffice.vn/ hoặc 

qua địa chỉ email: lienhiephoihg@gmail.com để tổng hợp cho Hội thảo. 

Các mẫu biểu cung cấp thông tin đề nghị tải trên trang thông tin điện tử 

của Liên hiệp Hội tại địa chỉ:  http://lienhiephoihagiang.org.vn/ mục Thông báo. 

3. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị kinh phí cho 

Hội thảo, bao gồm: bố trí chỗ nghỉ, hỗ trợ đi lại, công tác phí cho đại biểu huyện; 

thanh toán tiền thù lao cho báo cáo cung cấp thông tin của các sở, ngành, huyện 

theo quy định hiện hành của Dự án. 

Trên cơ sở kế hoạch này, kính đề nghị các Sở, ngành của tỉnh, UBND 

huyện: Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang phối hợp xây dựng báo cáo 

chia sẻ, cung cấp thông tin theo nội dung gửi kèm gửi về Liên hiệp các Hội 

KH&KT tỉnh Hà Giang theo tiến độ kế hoạch để Hội thảo đạt được kết quả tốt. 

Ban tổ chức Hội thảo sẽ gửi Giấy mời tới các cơ quan, đơn vị của tỉnh sau. 

Thông tin chi tiết về Hội thảo đề nghị liên hệ với Ban tổ chức Hội thảo theo số 

điện thoại: 0219 3866 159; hoặc 0917 338 148; 0913 018 236./. 

   

Nơi nhận: 
- HĐND, UBND tỉnh (B/c); 

- TTr. Đoàn ĐBQH tỉnh (mời tham dự); 

- UBMTTQ tỉnh (P/H); 

- Ban KT-NS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Các Sở/ngành: Tài chính, Kế hoạch, TN&MT, 

Công thương, Cục Thuế tỉnh, Hội Luật gia tỉnh (P/h);  

- UBND huyện: Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc 

Quang (P/H); 

- Trung tâm Phát triển và Hội nhập; 

- Thường trực LHH; 

- Lưu: VT, VP LHH. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ LHH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cao Hồng Kỳ 

 

https://lhhhagiang.vnptioffice.vn/
mailto:lienhiephoihg@gmail.com
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		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-11T14:29:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cao Hồng Kỳ<chky.lhhkhkt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2020-06-11T14:47:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật<lhhkhkt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2020-06-11T14:47:21+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật<lhhkhkt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2020-06-11T14:47:21+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật<lhhkhkt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2020-06-11T14:47:22+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật<lhhkhkt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




