
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 
V/v liên quan đến xác định đơn giá thuê 

đất và miễn tiền thuê đất của Công 

TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang 

 

 

 

 
 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Công TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang. 
 

Xem xét Báo cáo số 69/BC-BQLKKTCK ngày 25/3/2021 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về các vướng mắc trong xác 

định đơn giá thuê đất và miễn tiền thuê đất của Công TNHH Đầu tư Hữu Nghị 

Phúc Khang, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Việc xem xét, quyết định miễn giảm tiền thuê đất của Công TNHH Đầu 

tư Hữu Nghị Phúc Khang tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà 

xưởng Phúc Khang dựa trên các quy định pháp luật hiện hành và thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo quy 

định tại khoản 8 Điều 8 của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của 

Chính phủ. Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; chỉ báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ động 

chỉ đạo tư vấn lựa chọn, áp dụng các phương pháp xác định giá đất cụ thể của dự 

án dựa trên các quy định pháp luật và yếu tố đặc thù của khu vực; thực hiện đầy 

đủ các bước trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trường hợp có thể áp 

dụng nhiều phương pháp thì cần có sự tính toán, so sánh cụ thể để lựa chọn được 

phương án, kết quả phù hợp nhất với tình hình thực tế; báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh khi đảm bảo các điều kiện theo quy định. 

3. Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang thực hiện nghĩa vụ hoàn 

trả ngân sách nhà nước theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của 

UBND tỉnh; tiếp tục phối hợp với UBND huyện Văn Lãng để thực hiện công tác 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với diện tích còn lại thuộc dự án; khẩn trương 

hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định để tổ chức khởi công xây 

dựng đối với phần diện tích 68.206,8 m2 đã được Nhà nước giao đất. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TNMT; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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