
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  

V/v triển khai quy định về  nộp 

tiền thuê đất của các đơn vị sự 

nghiệp công lập tự chủ tài chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2021 

  

            Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ  văn bản số 13704/BTC-QLCS  ngày 01/12/2021 của Bộ Tài 

chính về việc thu tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài 

chính; 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại văn bản 

số 19101/UBND-VP ngày 15/12/2021 về việc triển nộp tiền thuê đất của các 

đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo văn bản số 13704/BTC-QLCS  

ngày 01/12/2021 của Bộ Tài chính. Theo đó UBND tỉnh đã triển khai và giao 

nhiệm vụ: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện 

cho thuê đất, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất và thu 

tiền thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo đúng 

quy định pháp luật. 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các quy định nêu trên để các đơn vị 

trực thuộc nghiên cứu thực hiện tại đơn vị; Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu thực hiện tại đơn vị và có văn bản triển khai 

đến các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quản lý biết và thực hiện nếu là đơn vị sự 

nghiệp công lập tự chủ tài chính thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định hiện 

hành. 

(Đính kèm văn bản số 13704/BTC-QLCS  ngày 01/12/2021 của Bộ Tài 

chính, văn bản số 19101/UBND-VP ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh ) 

Trân trọng ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KH-TC.ThànhHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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