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Số: 456 /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc
họp xem xét quy trình thu Phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ
tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi
vào nội địa. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế, Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh kết luận như sau:
UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu
Đồng Đăng – Lạng Sơn, Cục Hải quan, Cục Thuế, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng,
Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan đã chủ động, tích cực triển khai
kịp thời việc thu Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích
công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Phí) theo quy định tại
Nghị quyết số 01/2019NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Để công tác thu Phí được theo quy trình thống nhất, đảm bảo chặt chẽ, nhanh,
gọn, thuận tiện cho người nộp Phí, UBND tỉnh yêu cầu:
1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thực hiện:
a) Về Quy trình thu Phí
- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan và hoàn thiện Quy trình
thu phí trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 10/8/2019.
- Bổ sung vào Quy trình thu phí, nội dung: Theo định kỳ Kho bạc Nhà nước có
trách nhiệm bố trí phương tiện vào các cửa khẩu: Bình Nghi, Nà Nưa và Cục Thuế
tỉnh bố trí phương tiện vào cửa khẩu còn lại do cơ quan Thuế thu để thu tiền Phí nộp
vào Kho bạc Nhà nước.
- Bố trí kinh phí chi tiền xăng xe và tiền công tác phí cho cán bộ và lái xe kho
bạc nhà nước vào thu tiền thuế.
b) Các nội dung khác
- Xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện việc mua sắm, duy tu, sửa chữa tại
các cửa khẩu trên địa bàn.
- Thực hiện tính số Phí phải thu đối với các phương tiên vận tải chở hàng hóa
sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa dưa trên số đầu phương tiện chờ hàng hoá

từ nội địa vào cửa khẩu để sang tải (Ví dụ: Có 04 xe chở hàng hoá xuất khẩu sang tải
sang 03 xe khác để chở hàng hoá xuất khẩu sang Trung Quốc thì số đầu xe để tính tiền
thu Phí là 04 xe).
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng bổ sung, hoàn thiện phần mềm

quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hoá xuất nhập khẩu ra, vào các
cửa khẩu.
2. Cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn các lực lượng liên quan thực hiện việc
cấp phát và viết hoá đơn, công tác quản lý ấn chỉ, chứng từ...
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện phần
mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hoá xuất nhập khẩu ra, vào các

cửa khẩu, đảm bảo phù hợp với việc thu Phí theo quy định tại Nghị quyết số
01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện việc kiểm tra, giám
sát, đối chiếu công tác thu phí của các đơn vị.
4. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí
cho các đơn vị thu Phí để trang bị các thiết bị phục vụ công tác thu Phí như: Két
sắt, máy tính...
5. Yêu cầu các cơ quan, lực lượng liên quan trực tiếp đến công tác thu Phí tiếp
tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong quá trình thu Phí; đồng thời thực hiện thu Phí
đảm bảo chặt chẽ, kịp thời; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thu Phí./.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (bc);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: TC, HQ, BCH Bộ đội Biên phòng,
Cục Thuế, KBNN tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KTTH (LTH).
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