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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 tại cuộc họp xem xét, tháo gỡ vướng mắc về tiền thuê đất cho  

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn 

 

Ngày 24/3/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì cuộc họp xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn xin 

hưởng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với phần diện tích được nhà nước 

cho thuê. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn và Công ty cổ phần Chợ 

Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Tài chính, Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn báo cáo nội 

dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Công ty) được UBND 

tỉnh cho thuê diện tích 11.215,5m
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 để sử dụng vào mục đích Đất chợ (xây dựng 

Ki ốt bán hàng, bãi gửi xe, chợ phiên Bờ Sông) theo hình thức thuê đất trả tiền 

thuê đất hàng năm, thời hạn cho thuê đất 5 năm tại Quyết định số 1704/QĐ-

UBND ngày 04/9/2019. Cơ quan Thuế đã xác định và thông báo số tiền thuê đất 

hàng năm Công ty phải  nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của 

pháp luật.  

Tuy nhiên, quá trình giải quyết về thuê đất, xác định tiền thuê đất, các cơ 

quan chức năng chưa xem xét thấu đáo các vấn đề vướng mắc có liên quan đến 

việc sử dụng diện tích đất cho Công ty thuê như: Thời hạn thuê đất ngắn (05 

năm), khu đất theo quy hoạch xây dựng là Công viên cây xây nên Công ty 

không thể lập dự án đầu tư để kinh doanh thu lợi nhuận, phần lớn diện tích khu 

đất được UBND tỉnh cho thuê sử dụng làm khu vực họp chợ phiên phục vụ 

Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận đến tiêu thụ 

nông sản, góp phần thúc đẩy tiêu thu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, 

nguyên nhân là do việc xác định toàn bộ diện tích đất cho Công ty thuê theo loại 

đất thương mại, dịch vụ (đất chợ) để xác định tiền thuê đất là chưa phù hợp với 

tình hình thực tế.  

Mặt khác, hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay gặp nhiều khó khăn 

do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hộ kinh doanh tại chợ đang kiến nghị 

miễn tiền thuê địa điểm kinh doanh trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 nên nguồn thu của Công ty không bảo đảm. Do vậy, việc giải quyết 



 2 

tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Công ty ổn định hoạt động sản xuất, kinh 

doanh là hết sức cần thiết và phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Chị thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 

Covid-19. 

 Qua thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

các cơ quan chức năng thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan rà soát, xác định lại mục đích sử dụng đất cho Công ty cổ phần Chợ thuê 

tại Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 theo hướng xác định phần 

diện tích đất kinh doanh ki ốt thì cho Công ty thuê theo quy định của pháp luật, 

phần diện tích phục vụ chợ phiên (phục vụ lợi ích công cộng, không có mục 

đích kinh doanh) thì xem xét áp dụng hình thức sử dụng đất phù hợp nhằm bảo 

đảm vệ sinh môi trường, an toàn trật tự khi họp chợ phiên của Nhân dân, tạo 

điều kiện tháo gỡ khó khăn cho Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.  

2. Cục Thuế tỉnh căn cứ theo quy định của pháp luật xem xét gia hạn thời 

hạn nộp tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn theo quy định.  

3. Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn có trách nhiệm xem xét, giải quyết 

miễn, giảm tiền thuê địa điểm kinh doanh cho các hộ kinh doanh tại các khu chợ 

do Công ty quản lý trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh corona; thực hiện 

tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường 

bảo đảm hoạt động kinh doanh tại các khu vực chợ.  

4. Các sở, ngành có liên quan, UBND thành phố Lạng Sơn theo chức 

năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế 

tỉnh chủ động giải quyết vướng mắc cho Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn theo 

quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: TN&MT, KH&ĐT, TC, TP, CT;  

- Thanh tra tỉnh,  

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: KTN, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều   
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