
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

 
Số: 285 /UBND-KTTH 

 
Lạng Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Nghị 
đinh số 20/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

 

 
                              Kính gửi:  
                                            - Cục Thuế; 
                                            - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 
10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
10/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị định số 
20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ đảm bảo kịp thời theo đúng 
quy định. 

2. Về mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở 
xuống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 
09/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần 
trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối 
với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Về mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô 
tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông 
nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng 
chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ 
lần đầu với mức thu là 7,2%, bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với 
ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống theo quy định tại Nghị quyết số 
09/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện Nghị 
định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ theo quy định/. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
 - C,PVP UBND tỉnh,  
các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH).                              
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