
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:         /TB-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2022 

        

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét việc giảm tiền thuê tài sản năm 2021 tại các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 

 
 

Ngày 25/4/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Báo cáo số 

128/BC-STC ngày 01/4/2022 của Sở Tài chính về việc giảm tiền thuê tài sản 

năm 2021 tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tham dự họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài 

chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Cục Thuế, UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự 

họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Thống nhất việc giảm tiền thuê tài sản năm 2021 tại các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tổ chức, cá nhân thuê tài 

sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là cần thiết, phù hợp với thực tiễn và chủ 

trương chung của Chính phủ, của tỉnh trong thực hiện các chính sách hỗ trợ tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.  

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tiếp tục rà soát, phân loại các đối tượng được giảm tiền thuê tài sản theo 03 

loại hình dịch vụ: phải tạm dừng hoạt động hoàn toàn; được phép hoạt động 

nhưng không được phục vụ tại chỗ theo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 

của UBND thành phố Lạng Sơn; không phải tạm dừng hoạt động nhưng vẫn bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh về mức giảm 

và thời gian giảm tiền thuê tài sản đảm bảo công bằng và phù hợp với thực tế; 

hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2022. 

3. Sau khi Sở Tài chính báo cáo, giao đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

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

- Các thành phần dự họp; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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