
 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /SYT-KHTC 

V/v tiền thuê đất 
An Giang, ngày     tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
 

Theo Công văn số 61/CT-TTHT ngày 13/01/2021 của Cục Thuế tỉnh An 

Giang về việc tiền thuê đất; 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau: 

1. Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo khoản 1 

Điều 22 Nghị định số 46/2014/Nđ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập Đề án sử dụng tài sản công 

vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết  theo Điều 44 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

3. Hồ sơ, thủ tục tính tiền thuê đất được thực hiện theo các bước như sau:  

- Đơn vị sự nghiệp công lập lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết gửi về Sở Y tế thẩm định, được Sở Tài 

chính đóng góp ý kiến, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

- Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, đơn vị sự nghiệp công lập liên hệ 

Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thuê đất, để xác định mục đích sử dụng đất, 

vị trí, diện tích đất thuê. 

- Cục thuế chỉ thực hiện xác định tiền thuê đất phải nộp và ban hành thông 

báo tiền thuê đất khi nhận được hồ sơ địa chính về thuê đất của các đơn vị sự 

nghiệp do Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết để thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 
(Đính kèm CV số 61/CT-TTHT ngày 

 13/01/2021 của Cục thuế tỉnh AG) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                   Từ Quốc Tuấn 
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