
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 4204/VP-KTTH      Lạng Sơn, ngày  22  tháng 10 năm 2018 

V/v giá dịch vụ xe ra, vào bãi đỗ xe  
do Công ty Cổ phần dịch vụ vận 

tải Quốc tế Việt Trung. 

 

            

      Kính gửi:  
           - Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; 
           - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
           - Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
           - Cục Thuế tỉnh. 
 - Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Quốc tế Việt Trung 

 

 
Xem xét Báo cáo số 388/BC-STC ngày 11/10/2018 của Sở Tài chính về 

việc kiểm tra thu giá dịch vụ xe ra, vào Bãi đỗ xe Mốc 1140 tại xã Bảo Lâm, 
huyện Cao Lộc thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Quốc tế Việt Trung, tỉnh 
Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 
như sau: 

1. Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 
thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng có liên 
quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của doanh nghiệp 
kinh doanh bãi đỗ xe Mốc 1140 tại xã Bảo Lâm và các cửa khẩu; thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại khu vực cửa khẩu trên 
địa bàn thực hiện đúng quy định về giá.    

2. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm chỉ 
đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, đồn Biên phòng  Bảo lâm và 
Trạm kiểm soát biên phòng Mốc 1140  xã Bảo Lâm thực hiện tốt công tác phối 
hợp giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để quản lý, nắm rõ thông tin, tình 
hình hoạt động của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại khu vực cửa khẩu, 
đảm bảo an ninh, trật tự và lợi ích của nhà nước và các cá nhân, tổ chức, doanh 
nghiệp Việt nam và Trung quốc kinh doanh xuất nhập khẩu. Báo cáo đề xuất biện 
pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh tại cửa khẩu. 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh, yêu cầu doanh nghiệp rà 
soát, điều chỉnh mức thu giá dịch vụ xe ra, vào bến, bãi theo đúng quy định và phù 
hợp với thế tế. 

- Thực hiện các thủ tục theo quy định để trình UBND tỉnh phê duyệt giá 
dịch vụ xe có trọng tải dưới 4 tấn ra vào bãi đỗ xe Mốc 1140 tại xã Bảo Lâm, 
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huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thuộc Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Quốc tế 
Việt Trung quản lý và các bến bãi khác trên địa bàn ( xong trong tháng 
10/2018). 

3. Cục Thuế tỉnh: Kiểm tra, rà soát doanh thu của doanh nghiệp đối với 
khoản thu giá dịch vụ xe Trung Quốc ra, vào bãi vào bãi thuộc Công ty cổ phần 
dịch vụ vận tải Quốc tế Việt Trung quản lý khai thác tại các cửa khẩu phụ: Pò 
Nhùng và Nà Nưa để quản lý và thu thuế đúng thực tế doanh thu của doanh nghiệp. 

4. Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Quốc tế Việt Trung: Chấp hành 
nghiêm việc niêm yết, công khai minh bạch các khoản thu và thu đúng giá dịch 
vụ đã được UBND tỉnh ban hành; nộp đầy đủ các khoản thuế, phí theo quy định. 
Đàm phán và có hợp đồng nguyên tắc với phía Trung Quốc từng khoản thu 
nhằm thu hút xe Trung quốc sang nhận hàng, tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất, 
nhập khẩu; không được để sảy ra tình trạng ùn ứ ách tắc phương tiện, hàng hóa 
như thời gian vừa qua. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo 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; 
- UBND các huyện: Cao Lộc, Tràng Định; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 

  


		2018-10-22T10:00:25+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




