
Thủ tục Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế 

3.1. Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn 

 3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

 3.3. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư nộp hồ 

sơ miễn, giảm tiền thuê đất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định cho 

thuê đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Trụ sở Tỉnh uỷ cũ). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc và buổi sáng 

thứ bảy trong tuần. 

- Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm 

tiền thuế đất, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn xác định và 

ban hành quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định. 

 3.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 3.5. Phí, Lệ phí:  Không 

 3.6. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 a) Thành phần hồ sơ: 

(1) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản: 

- Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; trong đó 

ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời gian miễn tiền thuê 

đất (bản chính). 

- Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp 

các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư) (bản sao). 

- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao). 

- Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư làm cơ 

sở để được Nhà nước cho thuê đất (bản sao). 

(2) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư: 



- Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất 

thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời gian miễn, giảm tiền thuê đất (bản 

chính). 

- Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp không phải cấp các loại giấy tờ 

này theo pháp luật về đầu tư và trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền 

sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc 

đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao). 

- Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư (trừ 

trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang 

thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm 

tiền thuê đất) (bản sao). 

- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao). 

- Chứng từ chứng minh đã giải ngân được tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong 03 

năm đối với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao). 

- Giấy tờ chứng minh sử dụng số lao động bình quân trong năm từ 500 

người trở lên có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền trên địa bàn 

thực hiện dự án với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định điểm 

d khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao). 

(3) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động: 

- Đơn đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động 

(bản chính). 

- Văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư về thời gian tạm ngừng hoạt 

động của dự án (bản chính). 

- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao). 

 b) Số lương hồ sơ: 01 bộ  

 3.7. Yêu cầu điều kiện: Không 

 3.8. Căn cứ pháp lý: 

- 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; 

- Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 



- Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 về hướng dẫn một số điều 

của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn một số điều của Nghị định 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; 

- Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ 

Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2015 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức 

năng của Bộ Tài chính;  

3.9. Biểu mẫu kèm theo: Không 

 


