
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /SXD-QLXD Lạng Sơn, ngày        tháng        năm 2022 

V/v hướng dẫn tính phí bảo vệ môi 

trường và các khoản thuế, phí khác 

theo đúng quy định đối với đất khai 

thác để san lấp, xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chủ đầu tư các dự án và các tổ chức, cá nhân  

hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Thông báo số 628/TB-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét Báo cáo kết quả rà soát, đối chiếu khối lượng đất 

san lấp đối với các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 

nước phát sinh giai đoạn từ năm 2016 - 2020. 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư 

hướng dẫn hiện hành, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau: 

1. Theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 11, Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định sơ bộ tổng mức đầu 

tư xây dựng, nội dung tổng mức đầu tư xây dựng, nội dung dự toán xây dựng 

công trình; Nội dung quy định các khoản thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy 

định thuộc khoản mục chi phí khác (gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng). Theo đó, các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường 

trong quá trình thực hiện dự án, thi công xây dựng phải được xác định, bảo đảm 

tính đúng, đủ trong khoản mục chi phí khác của sơ bộ tổng mức đầu tư xây 

dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình. 

Do đó, các chủ đầu tư dự án căn cứ thực tế công trình, quá trình tổ chức 

lập hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình chỉ đạo đơn vị tư vấn 

rà soát, thực hiện lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình các khoản 

thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định. Sơ bộ tổng mức đầu tư 

xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình được xác 

định theo đúng quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 
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2. Khi lập dự toán xây dựng công trình theo phương pháp khối lượng và 

giá xây dựng công trình (gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng 

hợp) hướng dẫn tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây 

dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, 

chi phí vật liệu để lập dự toán xây dựng xác định theo giá công bố vật liệu xây 

dựng của Sở Xây dựng công bố đã bao gồm các loại thuế tài nguyên, phí bảo vệ 

môi trường. 

Trường hợp phải tự khai thác vật liệu phục vụ thi công xây dựng công 

trình thì các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường tính trong chi phí 

khác của tổng mức đầu tư xây dựng công trình, không tính trong chi phí vật liệu. 

3. Đối với dự án, công trình xây dựng phát sinh hoạt động khai thác vật 

liệu phục vụ thi công xây dựng công trình (như khai thác cát, đá, đất san lấp mặt 

bằng,...) 

- Thừa, vận chuyển đi nơi khác tại bãi thải, không sử dụng được miễn 

thuế tài nguyên, tuy nhiên phải nộp phí bảo vệ môi trường; khoản phí bảo vệ 

môi trường tính trong chi phí khác của tổng mức đầu tư xây dựng công trình, dự 

toán xây dựng công trình. 

- Thừa, vận chuyển đi nơi khác để sử dụng hoặc để bán phải tính thuế tài 

nguyên và phí bảo vệ môi trường; khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường 

được tính trong chi phí khác của tổng mức đầu tư xây dựng công trình, dự toán 

xây dựng công trình. 

4. Đối với dự án, công trình xây dựng phải vận chuyển vật liệu từ nơi 

khác phục vụ thi công xây dựng công trình (như cát, đá, đất san lấp mặt bằng,..). 

- Trường hợp điểm mỏ khai thác vật liệu được xác định theo hồ sơ thiết kế 

xây dựng (điểm khai thác đã được thu hồi, thuộc phạm vi dự án, công trình xây 

dựng), khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường được tính trong chi phí 

khác của tổng mức đầu tư xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình. 

- Trường hợp điểm khai thác vật liệu do các tổ chức, cá nhân được phép 

khai thác, sử dụng tài nguyên theo quy định. Giá mua vật liệu (cát, đá, đất san 

nền,...) phải bao gồm thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định; vật 

liệu xây dựng được tính vào khoản mục chi phí xây dựng của tổng mức đầu tư, 

dự toán xây dựng công trình (tổ chức, cá nhân có điểm mỏ khai thác vật liệu 

phải kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường). 

5. Căn cứ thực tế công trình, trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư các dự 

án, công trình xây dựng nghiên cứu, áp dụng Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Bảng giá tính thuế tài 

nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
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bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn làm 

cơ sở xác định, tính dự toán xây dựng công trình. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan tổng hợp, gửi ý kiến về Sở Xây dựng để hướng dẫn./. 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng chuyên môn;  

- Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng;  

- Lưu: VT, QLXD.                       

 Trương Trung Hiếu 
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