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Số: 3472 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 04 tháng  9  năm 2018 

V/v rà soát, đánh giá chính sách 
miễn thuế xuất khẩu đối với vật liệu 

xây dựng đưa từ thị trường trong 
nước vào khu phi thuế quan 

 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 
 

Thực hiện Công văn số 10529/BTC-SCT ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính 
về chính sách miễn thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa từ thị trường 
trong nước vào khu phi thuế quan, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì 
phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Cục Hải quan, các các cơ quan liên 
quan rà soát, đánh giá, đề xuất dừng hay tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế 
xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi 
thuế quan theo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính; dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh 
trước ngày 13/9/2019. 

(Công văn số 10529/BTC-SCT gửi kèm theo oeffice và trên Trang thông tin 
điện tử của Văn phòng UBND tỉnh) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: XD, CT, TC, KHĐT, TP; 
- Cục HQ, Cục Thuế; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTN, TH, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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