
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2042/VP-KTN 

 

V/v đề nghị miễn tiền thuê đất 
trồng rừng của Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Đạt Anh 

 Lạng Sơn, ngày  24  tháng 5  năm 2019 

                                                      
         Kính gửi: 
 

 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh. 

 

           Xét Báo cáo số 204/BC-SKHĐT ngày 17/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về xem xét đề nghị miễn tiền thuê đất trồng rừng của Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Đạt Anh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh điều 
chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án, diện tích đất 
sử dụng, tiến độ thực hiện) đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai dự án và diện 
tích đất được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 
13/02/2019 và Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 như đề xuất của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục điều 
chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án theo quy định. 

2. Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh 
hoàn thiện hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.  

3. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh có trách nhiệm: 

- Nộp tiền thuê đất đối với diện tích 148,77ha đất do chậm làm thủ tục 
miễn, giảm tiền thuê đất; thời gian tính tiền thuê đất được tính từ thời điểm giao 
đất theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 và Quyết định số 
1307/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của UBND tỉnh đến thời điểm Công ty nộp 
đầy đủ hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất hợp lệ theo quy định. 

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu 
tư, điều chỉnh dự án; thực hiện trồng, quản lý bảo vệ và khai thác rừng trồng 
theo quy định pháp luật hiện hành. 

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;  
- Các Sở: TC, TN&MT, NN&PTNT; 
- UBND huyện Đình Lập; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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