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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn 

 

 Thực hiện văn bản 3972/BTNMT-TNN ngày 4/8/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; văn bản số 5032/UBND-NL4 ngày 11/8/2017 của UBND  tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 

Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước (gọi tắt là Nghị định 82); ngày 23/8/2017 Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã có văn bản số 2515/STNMT-CCBĐ gửi đơn vị để thực hiện việc kê 

khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; ngày 02/02/2018, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định 82, 

theo đó ngày 09/4/2018 Sở đã có Thông báo số 232/STNMT-CCBHĐ đôn đốc 

đơn vị nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy 

định. Tuy nhiên, đến nay đơn vị vẫn chưa nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước theo yêu cầu tại các văn bản nêu trên.  

 Ngày 19/7/2018 Cục quản lý tài nguyên nước có Văn bản số 1585/TNN-

NM và Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3883/BTNMT-TNN ngày 

23/7/2018 yêu cầu các đơn vị đã được cấp phép tài nguyên nước (trong đó có 

Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn là đơn vị thuộc đối tượng đã được Bộ 

TN&MT cấp phép) thực hiện ngay việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước theo quy đinh.  

Để nghiêm túc thực hiện Nghị định 82 và các văn bản nêu trên, Sở Tài 

nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty khẩn trương kê khai nộp hồ sơ tính tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên nước gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua 

Cục quản lý tài nguyên nước) trước ngày 15/8/2018. 

Đến thời hạn nêu trên (thời hạn cuối cùng), nếu Công ty không thực hiện, 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Cục quản lý tài nguyên nước tổ 

chức kiểm tra làm việc và căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 28 Nghị 

định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ để xử lý. 

 Với nội dung trên, đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn quan 

tâm, khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục QLTNN;   báo cáo 

- UBND tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở PT; 

- Lưu: VT. 
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