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 Thực hiện Điều 37 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (gọi tắt là 

Nghị định số 08), Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị hoạt động 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh chấp hành việc ký quỹ cải tạo, phục hồi 

môi trường cụ thể như sau: 

 1. Số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường: 

 Căn cứ Quyết định và phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án 

cải tạo phục hồi môi trường bổ sung, dự án cải tạo phục hồi môi trường, đề án 

cải tạo phục hồi môi trường hoặc các hồ sơ tương đương (sau đây gọi là phương 

án) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức, cá nhân tự kê khai, nộp 

tiền ký quỹ và thông báo cho Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang; số tiền 

ký quỹ hàng năm phải tính đến yếu tố trượt giá theo quy định tại điểm c Khoản 3 

và điểm c, Khoản 5, Điều 37, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

 2. Thời điểm nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường: 

 - Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ lần đầu 

trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt dự án; 

 - Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản mới thực 

hiện ký quỹ lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ; 

 - Trường hợp ký quỹ nhiều lần, việc ký quỹ lần thứ 2 trở đi phải thực hiện 

trong khoảng thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền 

công bố chỉ số giá tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ. 

 3. Tiếp nhận tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. 

 - Tổ chức, cá nhân nộp tiền ký quỹ tại ngân hàng sau: Ngân hàng 
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khoản, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang số 429, đường Trường Chinh, 

phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang. 

 - Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm kiểm tra tính chính 

xác của khoản tiền ký quỹ và cấp giấy xác nhận đã ký quỹ cho tổ chức, cá nhân. 

 4. Đối với trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn khai 

thác khác với thời gian đã tính trong phương án đã phê duyệt thì tổ chức, cá 

nhân điều chỉnh nội dung và tính toán số tiền ký quỹ theo thời gian trong giấy 

phép khai thác khoáng sản đã cấp và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

phương án để xem xét, điều chỉnh. 

 5. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện ký 

quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng quy định. Trường hợp vi phạm, sẽ bị 

xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 45/2022/NĐ-

CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó với hành vi chậm nộp tiền ký quỹ 

hoặc không thực hiện ký quỹ bị xử lý như sau: 

 - Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi 

trường chậm nộp đối với hành vi chậm nộp ký quỹ theo quy định; 

 - Phạt tiền từ 2 đến 3 lần số tiền phải ký quỹ đối với hành vi không thực 

hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định;  

 - Biện pháp khắc phục hậu quả buộc thực hiện ký quỹ theo quy định. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị phải ký quỹ cải tạo phục hồi 

môi trường nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (Có danh sách các đơn vị hoạt động 
khai thác khoáng sản); 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (để báo cáo); 
- UBND huyện, thành phố (P/hợp); 
- Phòng Khoáng sản; 
- Quỹ BVMT tỉnh (P/hợp); 
- Văn phòng đăng ký đất đai (đăng Website Sở); 
- Thanh tra Sở; 
- Lưu VT, P.MT,N,KTTV&BĐKH (Nhưng).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Tứ 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-21T14:44:46+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-21T14:47:32+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-21T14:47:39+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-21T14:47:43+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




