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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ tiết f Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 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 28/02/2018 của UBND tỉnh 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 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 Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế    
cửa khẩu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 90/TTr-STC ngày  
10/4/2019 và Công văn số 852/STC-QLG&CS ngày 09/5/2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ tiết f Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 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 28/02/2018 của UBND tỉnh.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019. 

2. Điều khoản chuyển tiếp: Các dự án đầu tư đang được hưởng chính sách 
ưu đãi ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp hoặc đang 
được hưởng mức ưu đãi theo quy định tại tiết f Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 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 28/02/2018 của UBND tỉnh được tiếp tục hưởng các 
ưu đãi đó cho thời gian còn lại của dự án. Trường hợp có văn bản quy phạm 
pháp luật mới quy định mức ưu đãi cao hơn thì được hưởng chính sách ưu đãi 
cao hơn cho thời gian còn lại của dự án. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám  đốc các sở, thủ trưởng các 
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;                                           
- Công báo tỉnh; Báo Lạng Sơn;                    
- Các PVP, các phòng CV; 
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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