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Số:3639 /VP-KTN 

V/v xem xét kiến nghị của Công ty 
Cổ phần Sản xuất và xuất nhập 

khẩu Đạt Phát 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  13 tháng 9 năm 2018 

 

 
 Kính gửi::  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 
Môi trường, Xây dựng; 
- Cục Thuế tỉnh. 

 

Xem xét Báo cáo số 489/BC-SKHĐT ngày 04/9/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập 
khẩu Đạt Phát, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện 
Văn Lãng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn kiểm tra, 
xác định cụ thể thời gian thực tế bàn giao đất cho Công ty Cổ phần Sản xuất và 
xuất nhập khẩu Đạt Phát để làm cơ sở xác định tiền thuê đất, miễn giảm tiền 
thuê đất phù hợp với thực tế giao đất đã giải phóng mặt bằng và đảm bảo đúng 
quy định của pháp luật. 

2. Cục Thuế có trách nhiệm  rà soát các điều kiện theo quy định của pháp 
luật, hướng dẫn Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát về hồ 
sơ, trình tự thủ tục đề nghị miễn giảm tiền thuê đất theo quy định. 

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Văn Lãng, Ban Quản 
lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và các cơ quan liên quan kiểm 
tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát về thủ tục 
hồ sơ theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

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

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- Ban QL KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc; 
- Công ty CP SX và XNK Đạt Phát; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các Phòng: KTN, KTTH, TH; 
- Lưu: VT, VAT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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