
 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện thu 

tiền thuê đất đối với hệ thống 

đường dây truyền tải điện hiện 

có trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 5381/BTC-QLCS ngày 08/6/2022 của Bộ Tài 

chính về việc thời gian bắt đầu thực hiện thu tiền thuê đất đối với hệ thống 

đường dây truyền tải điện hiện có tại địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 2394/TB-VPCP, đồng chí 

Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Cục Thuế tỉnh chủ động chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Lạng Sơn và các cơ 

quan liên quan triển khai thực hiện thu tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây 

truyền tải điện hiện có trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/6/2022 trở về sau theo đề 

nghị của Bộ Tài chính tại Công văn trên; báo cáo đề xuất UBND tỉnh các nội 

dung vượt thẩm quyền (nếu có). 

  (Công văn số 5381/BTC-QLCS gửi kèm theo qua VNPT – iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cục Thuế tỉnh, các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và MT, 

Công Thương; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(MTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều  
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