
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /2021/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng  12  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính 

đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND  

ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền 

sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 

trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;  

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền 

sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước;  

Căn cứ  Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
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dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-

CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; 

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 298/TTr-STC  

ngày 14 tháng 11 năm 2021 và Công văn số 3846/STC-QLGCS&DN ngày 27 

tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tỷ lệ phần trăm 

(%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Sửa đổi tiết d điểm 1.1 khoản 1 Điều 4 như sau:  

“d) Thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp địa phương trên địa bàn các huyện, 
khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (trừ thành phố Lạng Sơn, thị trấn 

Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc), khu vực các cửa khẩu và của các doanh nghiệp: 

Công ty Than Na Dương - VVMI, Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin 

(thuê đất tại khu vực thị trấn Na Dương để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn huyện Lộc Bình) thì đơn giá thuê đất một năm tính bằng 1,0 %”. 

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 7 như sau: 

 “2. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm gắn với phần ngầm của 

công trình xây dựng trên mặt đất mà có phần diện tích xây dựng công trình 

ngầm vượt ra ngoài phần diện tích đất trên bề mặt có thu tiền thuê đất thì số tiền 

thuê đất phải nộp của phần diện tích vượt thêm này được xác định theo khoản 1 

Điều này.” 

 3. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau:  

“Điều 7a. Xác định đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước 

quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và khoản 6 Điều 

4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, 

Khu công nghệ cao. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=35/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 Đối với phần diện tích đất có mặt nước thì đơn giá thuê đất hàng năm, 

đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bằng 50% đơn giá 

thuê đất hàng năm hoặc đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê của 

loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 

2022.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:     
- Như điều 3;                                                                      

- Chính phủ; 

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Bộ Tài chính, Bộ TN& MT; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu QH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh;                                                                  

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lạng Sơn; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn; 

- Công báo tỉnh; Báo Lạng Sơn;                                                    

- Các PVP, các phòng CV; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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