
 
 

THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp đại diện các hộ kinh doanh  

tại chợ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 01/4/2019 tại Trụ sở Tiếp công 
dân của tỉnh, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp 05 
công dân đại diện cho một số hộ kinh doanh tại chợ Kỳ Lừa, thành phố Lạng 
Sơn (tiếp đột xuất). Tham dự tiếp công dân có: 

01. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; 

02. Ông Triệu Văn Cầu, Phó Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn; 

03. Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn;  

04. Ông Dương Công Hiệp, Phó trưởng Ban Tiếp công dân; ông Lộc Tiến 
Huy, Phó trưởng Phòng Kinh tế Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh. 

Kết quả tiếp cụ thể như sau: 

I. Ý kiến của đại diện các hộ kinh doanh 

1. Mức thuế 10% giá trị gia tăng khi hợp đồng thuê quầy với Công ty cổ 
phần Chợ Lạng Sơn có được nộp vào ngân sách Nhà nước hay không, có được 
gọi là tiền đóng thuế hay không. 

2. Việc Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn ký hợp đồng thu thuế với cơ quan 
thuế có đúng quy định hay không. 

3. Việc bán hàng càng ngày càng kém, trong khi đó mức thuế khoán quá 
cao. Đề nghị chỉ đạo cơ quan thuế tiến hành hiệp thương với từng hộ kinh doanh 
để đưa ra mức thuế cho phù hợp. 

4. Phí vệ sinh môi trường mức quá cao, đề nghị điều chỉnh lại. 

5. Các hộ kinh doanh chỉ tạm dừng nộp thuế để đề nghị cơ quan chức 
năng xem xét lại mức thuế, chứ không phải là không nộp, do đó các hộ không 
nhất trí việc Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn cắt điện đối với các hộ kinh doanh. 

II. Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sau khi nghe ý kiến trình bày của các hộ kinh doanh, ý kiến của đại diện 
Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn, Cục Thuế tỉnh và Công ty cổ phần Chợ Lạng 
Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 
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1. Đối với mức thuế giá trị gia tăng 10% tiền thuê quầy các hộ phải nộp 
Theo giải thích của cơ quan thuế thì Hợp đồng thuê quầy của các hộ kinh 

doanh với Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn là sự thỏa thuận thuê chỗ bán hàng; 
đây là thỏa thuận dân sự giữa hai bên về việc thuê chỗ bán hàng. Mức thuế 10% 
tính trên số tiền cho thuê chỗ ghi trên hóa đơn là số tiền thuế giá trị gia tăng 
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn phải nộp cho nhà nước khi phát sinh doanh thu 
từ việc cho thuê chỗ bán hàng; khoản thuế trên là khoản thuế gián thu, được tính 
vào chi phí bán hàng của hộ kinh doanh và người mua hàng phải chịu do đã 
được tính vào giá bán sản phẩm, hộ kinh doanh là người phải nộp khoản thuế 
này vào ngân sách nhà nước qua đơn vị được ủy nhiệm thu là Công ty cổ phần 
Chợ Lạng Sơn. 

2. Việc ký hợp đồng thu thuế 
Tại Điều 10 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài 

chính, hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với 
cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 
12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định về thuế quy định: 

 "Tại các địa bàn chưa thực hiện nộp thuế qua phương thức điện tử, Cơ 
quan quản lý thuế ủy nhiệm cho các tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh doanh 
nộp thuế khoán. Việc ủy nhiệm thu thuế phải được thực hiện thông qua hợp 
đồng giữa Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế với Tổ chức được ủy nhiệm thu. 

Tổ chức được ủy nhiệm thu là các đơn vị như: Ban quản lý chợ; Trung 
tâm thương mại; hoặc các doanh nghiệp có hệ thống mạng lưới rộng khắp trên 
cả nước đáp ứng điều kiện thuận lợi cho cá nhân nộp thuế vào ngân sách nhà 
nước như: các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 
điện lực,... 

Tổ chức được ủy nhiệm thu thuế quy định tại điều này được hưởng kinh 
phí ủy nhiệm thu trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan thuế. 

Cơ quan thuế sử dụng kinh phí của đơn vị để chi trả cho tổ chức được ủy 
nhiệm thu thuế theo hợp đồng đã ký với cơ quan thuế. 

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện công tác ủy nhiệm thu 
thuế thống nhất trong cả nước theo quy định hiện hành về ủy nhiệm thu và quy 
định tại Điều này". 

Như vậy, việc Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn ký hợp đồng ủy nhiệm 
thu cho Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn tổ chức thu thuế đối với cá nhân kinh 
doanh tại chợ nộp thuế khoán là đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

 



 3

3. Về mức thuế khoán 
Mặc dù cơ quan thuế cho rằng mức thuế khoán hiện tại đã giữ ổn định qua 

nhiều năm, tuy nhiên cơ quan thuế cần phải kiểm tra, xác định doanh thu bán hàng 
thực tế của các hộ kinh doanh tại thời điểm hiện nay để xác định lại mức thuế khoán 
cho phù hợp với tình hình thực tế. 

4. Về giá dịch vụ vệ sinh môi trường 
Giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo mức các hộ kinh doanh phản ánh đã 

được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 
20/9/2017 của UBND tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn, yêu cầu các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm túc. Việc các hộ cho là 
mức thu quá cao, UBND tỉnh tiếp nhận ý kiến, giao Sở Tài chính nghiên cứu, 
tham mưu theo quy định. 

5. Đối với các hộ kinh doanh 
- Mọi kiến nghị, thắc mắc, yêu cầu các hộ liên hệ và trình bày với Công ty 

cổ phần Chợ Lạng Sơn để được xem xét, giải quyết; nội dung khiếu nại, kiến 
nghị liên quan đến chính sách thuế, yêu cầu liên hệ với Chi cục Thuế thành phố 
để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, tránh việc khiếu kiện vượt cấp; 

- Yêu cầu các hộ chấp hành và thực hiện tốt Nội quy của chợ, thực hiện 
theo đúng Hợp đồng đã ký với Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, trường hợp phát 
sinh tranh chấp liên quan đến hợp đồng đã ký, nếu hai bên không tự thương 
lượng được với nhau thì có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân; 

- UBND tỉnh mong muốn các hộ buôn bán, kinh doanh có hiệu quả, tuân 
thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.  

6. Đối với cơ quan thuế 
- Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố kiểm tra, khảo sát doanh 

thu bán hàng của các hộ kinh doanh tại thời điểm hiện nay để xây dựng mức 
thuế khoán cho phù hợp với tình hình thực tế; 

- Yêu cầu Cục Thuế tỉnh thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1155/VP-BTCD 
ngày 28/3/2019, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 
4/2019. 

7. Đối với Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn 
- Tuyên truyền, giải thích cho các hộ kinh doanh hiểu và thực hiện đầy đủ 

quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhà nước; 

- Tạo điều kiện tốt nhất để các hộ buôn bán, kinh doanh; 

- Duy trì thực hiện nghiêm túc Nội quy chợ, Hợp đồng đã ký với các hộ 
kinh doanh. 
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Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả tiếp công dân đột xuất để các hộ 
kinh doanh tại chợ Kỳ Lừa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện. Giao Công 
ty cổ phần Chợ Lạng Sơn công khai Thông báo này để các hộ kinh doanh tại chợ 
Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn biết./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- BT, Phó BT TT Tỉnh ủy;                                                      
- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                                 
- CT, PCT HĐND tỉnh;                                                   
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Các Ban Đảng: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính, UBKT; 
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;                                                              
- Các VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;                       
- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Tài chính, Công Thương; 
- Cục Thuế tỉnh;       
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh; Ban TCD, KTTH, TT Tin học-
Công báo;                                                       
- Lưu: VT, DCH 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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