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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất  

của Hệ thống đường dây truyền tải điện 

__________ 

 

Ngày 07 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê 

đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ 

tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ 

tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long,  Bộ trưởng,     

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính,        

Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp và các 

đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ thống nhất như sau: 

Dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh,       

gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế xã hội, đời sống nhân dân từ cuối năm 2019 

đến nay; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, đưa ra 

các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế tác động tiêu cực, giữ vững ổn 

định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, trong đó có bao gồm cả việc không tăng 

giá điện; vì vậy:  

1. Đồng ý với ý kiến thống nhất của các bộ, ngành, đại biểu tại cuộc họp 

về việc thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện theo quy định 

của pháp luật về đất đai; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan có liên quan đề xuất cụ thể thời 

điểm bắt đầu thu tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, không chậm quá nửa 

đầu tháng 6 năm 2022. 

2. Bộ Tài chính tổng hợp số liệu (tạm tính) về tiền thuê đất phải nộp theo 

pháp luật về đất đai của Hệ thống đường dây truyền tải điện hiện có tại các địa 

phương. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và 

các cơ quan liên quan chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, cơ cấu lại, 



2 

 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất (tinh giản nhân lực, cải cách 

thủ tục hành chính,…), thực hành tiết kiệm các khoản chi, tính toán cùng với  

các yếu tố chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp khác để xây dựng Khung giá của 

mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2021-2025 đã bao gồm tiền thuê đất của 

Hệ thống đường dây truyền tải điện đảm bảo nguyên tắc không làm tăng thêm 

giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ thực hiện 

việc thu tiền thuê đất được xác định tại mục 1 Thông báo này. 

3. Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

kịp thời hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, cơ cấu lại hoạt động 

sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm các khoản chi; giải quyết những    

vướng mắc nảy sinh trong quá trình xác định, thu, nộp, hạch toán tiền thuê đất 

của Hệ thống đường dây truyền tải điện bảo đảm tiến độ thực hiện việc thu tiền 

thuê đất được xác định tại mục 1 Thông báo này. Các bộ, cơ quan theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu, nộp, hạch toán 

tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện theo quy định của pháp 

luật, không để tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. 

4. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành xem xét xử lý, giải 

quyết những vấn đề cụ thể, theo đúng quy định của pháp luật. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết,             

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TTgCP, các PTTgCP; 

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, 

TNMT, KHĐT; 

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm; Trợ lý, 

..Thư ký của TTgCP, các PTTg; 

..các Vụ: KTTH, PL, CN, NC, ĐMDN, TH; 

.. TGĐ Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, NN (2). Thanh  

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Cao Lục 
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