
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 2394/VPCP-NN 

V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo số 296/TB-

VPCP ngày 03 tháng 11 năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3029/BTC-QLCS ngày 04 

tháng 4 năm 2022 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông 

báo số 296/TB-VPCP ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ,   

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:  

1. Bộ Tài chính khẩn trương đôn đốc các địa phương gửi số liệu để 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 gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam theo đúng kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 296/TB-

VPCP ngày 03 tháng 11 năm 2021. 

2. Các bộ, cơ quan liên quan chủ động, khẩn trương triển khai nhiệm vụ 

được giao tại Thông báo số 296/TB-VPCP ngày 03 tháng 11 năm 2021, bảo đảm 

tiến độ thực hiện thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện theo 

quy định của pháp luật về đất đai như ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 

3029/BTC-QLCS ngày 04 tháng 4 năm 2022. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan 

biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTgCP, các Phó Thủ tướng; 

- Các Bộ: 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 (2b).Thanh 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Nguyễn Cao Lục 
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