
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 342 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 24 tháng 01 năm 2019 
V/v  xem xét những thắc mắc của các hộ 
kinh doanh nhỏ lẻ tại Chợ đêm Kỳ Lừa 

 

 

Kính gửi:  
    - Các Sở: Tài chính, Công Thương 
    - Cục Thuế tỉnh; 
    - Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn. 

 

Xem xét nội dung Văn bản đề ngày 11/01/2019 của bà Đinh Thị Ngọc, đại 
diện cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ Chợ Đêm Kỳ Lừa, đồng chí Nguyễn Công 
Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn báo cáo kết quả 
xử lý các nội dung liên quan đến đề nghị của bà Đinh Thị Ngọc, trong đó nêu rõ 
căn cứ pháp lý tính thuế và số thuế, phí thu của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại Chợ 
Đên Kỳ Lừa. gửi báo cáo về Sở Tài chính và UBND tỉnh trước ngày 27/01/2019. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ 
quan liên quan xem xét việc xử lý của Cục Thuế và Công ty cổ phần Chợ liên 
quan đến các nội dung đề nghị của bà Đinh Thị Ngọc; dự thảo văn bản của 
UBND tỉnh để phúc đáp bà Đinh Thị Ngọc theo quy định, dự thảo gửi về UBND 
tỉnh trước ngày 01/02/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh và gửi kèm bản phô tô Thư hỏi đề ngày 20/11/2018 của bà Đinh Thị 
Ngọc để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, TN&MT, XD; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KGVX, NC, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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