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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STC-GCS   Đà Nẵng, ngày         tháng     năm 2020 

V/v triển khai hạ tầng viễn thông, 

cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa 

nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu 

công nghệ cao  

    

Kính gửi: Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hạ tầng  

                 viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTCBXD-BTTTT ngày 

30/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông 

hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê 

công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và các văn bản hướng dẫn khác liên 

quan; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 

5936/UBND-STTTT ngày 05/9/2020 về việc triển khai hạ tầng viễn thông, cung 

cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ 

cao, Sở Tài chính đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hạ tầng viễn thông 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện việc xác định giá thuê, đăng ký giá thuê, 

niêm yết giá thuê, hiệp thương giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung 

theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTCBXD-BTTTT, 

trong đó lưu ý: 

 

1. Đối với việc xác định giá thuê 

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng căn cứ quy định tại Điều 3, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư 

liên tịch số 210/2013/TTLT-BTCBXD-BTTTT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính, 

Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản pháp luật có liên 

quan để xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, trong đó lưu 

ý phải phù hợp với chế độ, chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí 

do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chi phí theo quy định và lợi nhuận hợp 

lý. 

2. Đối với việc đăng ký giá thuê 

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng thực hiện thông báo đăng ký giá thuê với Sở Tài chính theo quy định 

tại Khoản 4 Điều 14 Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTCBXD-BTTTT.  

3.  Đối với việc niêm yết giá 

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh phải niêm yết giá thuê công trình hạ 
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tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 

210/2013/TTLT-BTCBXD-BTTTT và các văn bản hiện hành khác, trong đó lưu ý: 

a) Địa điểm niêm yết giá: Tại quầy giao dịch để thuận tiện cho việc quan sát, 

nhận biết của khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài hình thức 

niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch, tổ chức, cá nhân lựa chọn thêm một 

hoặc một số hình thức như họp báo, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Cách thức niêm yết giá thuê: Đồng tiền niêm yết giá thuê là Đồng Việt 

Nam. Việc niêm yết giá thuê phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP (để báo cáo); 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ban QL Khu CN và các KCN Cao; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VBĐT, GCS.B 

      KT. GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

       Trần Thủ 
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