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V/v giải quyết hồ sơ miễn giảm 
tiền thuê đất đối với Công ty 

TNHH Hoàng Vũ 

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 10  năm 2018 

 

                               Kính gửi:  
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục Thuế; 
- Công ty TNHH Hoàng Vũ. 

 

Xét Báo cáo số 384/BC-STNMT ngày 07/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Hoàng Vũ, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài chính tham mưu việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Khoản 
3, Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 
10/2018. 

2. Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát lại hồ sơ 
xin miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty TNHH Hoàng Vũ trên cơ sở vận dụng 
linh hoạt các quy định của pháp luật và thực tế quá trình sử dụng đất để tháo gỡ 
vướng mắc về hồ sơn xin miễn, giảm tiền thuế đất, tạo điều kiện để Công ty sử 
dụng đất đúng với mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; hoàn thành, báo 
cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2018. 

3. Yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Vũ thực hiện nghiêm túc Quyết định của 
UBND tỉnh về cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo. Chủ động, phối hợp với Cục Thuế  và các cơ quan có liên quan trong quá 
trình giải quyết hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất; quản lý, sử dụng đất đúng ranh 
giới, mục đích được cho thuê. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ 
quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở: KHĐT, XD, CT; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  
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