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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 4781/VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày   30 tháng 11  năm 2018 

 

V/v giá sử dụng diện tích bán hàng tại 
Chợ Đồng Đăng (địa điểm kinh 

doanh cũ)  

 

  
 

Kính gửi:   
- Sở Tài chính; 

    - UBND huyện Cao Lộc. 
 

Xem xét Tờ trình số 411/TTr-STC ngày 19/11/2018 của Sở Tài chính về 
việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 
hàng tại chợ thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Tạm thời vẫn áp dụng thu theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 
29/8/2013 của UBND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí 
chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo đúng chỉ đạo tại tại Thông báo số 546/TB-
UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh. 

Giao UBND huyện Cao Lộc quản lý, theo dõi tình hình hoạt động của Chợ 
Đồng Đăng (địa điểm kinh doanh cũ); chủ động, báo cáo Sở Tài chính thẩm tra, đề 
xuất UBND tỉnh ban hành quyết định theo quy định, khi tình hình hoạt động của 
Chợ đã cơ bản ổn định.  

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: CT, TP, TN&MT; 
- Cục Thuế, Công an tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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