
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày         tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giảm 30% tiền thuê toàn bộ Tòa nhà Trung tâm dịch vụ  

quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và mặt bằng sân bãi phía sau Tòa nhà  

trong kỳ nộp tiền năm thứ 03 (tính từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021)  

do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;  

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn tại Tờ trình số 63/TTr-BQLKKTCK ngày 25/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giảm ba mươi phần trăm (30%) tiền thuê toàn bộ Tòa nhà Trung 

tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và mặt bằng sân bãi phía sau Tòa nhà 

cho kỳ thuê năm thứ 03 (tính từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021) do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19, với giá cho thuê theo Quyết định số 838/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền 

thuê toàn bộ Toà nhà Trung tâm dic̣h vu ̣quốc tế cửa khẩu Hữu Nghi ̣và mặt bằng 

sân bãi phía sau Tòa nhà; như sau: 

1. Đơn vị thuê: Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Số tiền được giảm cho kỳ thuê năm thứ 03 (tính từ tháng 8/2020 đến 

tháng 8/2021) là: 1.432.200.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu, hai 
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trăm nghìn đồng). Số tiền trên được giảm trừ tương ứng cho các đơn vị thuê 

kinh doanh hàng miễn thuế tại tầng 1 tòa nhà Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa 

khẩu Hữu Nghị (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

3. Lý do: do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của các 

cửa hàng miễn thuế tại Toà nhà Trung tâm dic̣h vu ̣quốc tế cửa khẩu Hữu Nghi ̣

chịu nhiều tác động tiêu cực, doanh thu sụt giảm mạnh. Việc giảm tiền thuê là để 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo tinh 

thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thông báo 

số tiền được giảm và số tiền phải nộp cho kỳ nộp tiền năm thứ 03 (tính từ tháng 

8/2020 đến tháng 8/2021). 

2. Sở Tài chính quản lý số tiền thu được từ cho thuê toàn bộ tòa nhà Trung 

tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và mặt bằng sân bãi phía sau tòa nhà và 

thực hiện hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành.   

3. Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn thực hiện giảm trừ 

cho các đơn vị thuê lại mặt bằng cùng kinh doanh hàng miễn thuế theo Quyết 

định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công ty 

TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, XD, KH&ĐT, CT; 

- Cục Thuế tỉnh, KBNN Lạng Sơn; 

- Các PVP UBND tin̉h,  

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NTA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Đoàn Thu Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Danh sách các đơn vị được giảm tiền thuê toàn bộ Tòa nhà Trung tâm  

dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và mặt bằng sân bãi phía sau Tòa nhà 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày           /01/2021 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT Tên doanh nghiệp 
Diện tích  

(m2) 
Số tiền giảm tương ứng 

(đồng) 

1 
Công ty cổ phần Miễn thuế Hữu Nghị 

Quốc tế Lạng Sơn 
255 278.150.000 

2 
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương 

mại Quốc tế VPT 
186 202.886.000 

3 
Công ty liên doanh Miễn thuế Lạng 

Sơn 
152 165.799.000 

4 
Công ty TNHH Thương mại Hữu 

Nghị Lạng Sơn 
720 785.365.000 

 TỔNG CỘNG 1.313 1.432.200.000 
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