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TỈNH LẠNG SƠN 

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

Số: 760 /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày  01  tháng 8 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 01/2019/NQ-HĐND 
tỉnh ngày 12/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

 

 
 
Kính gửi:                                 

     - Các sở, ban ngành; 
     - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm 
(%) phân chia 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, UBND tỉnh 
chỉ đạo như sau: 

1. Từ ngày 22/7/2019 thực hiện 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) được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 
01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

2. Giao nhiệm vụ tổ chức thu Phí tại các cửa khẩu 

2.1. Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tổ chức thực hiện thu phí theo quy định 
tại Mục I, Mục II và Mục IV Phục lục kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-
HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện thu Phí tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân 
Thanh, Cốc Nam và Chi Ma. 

- Cục Thuế  thực hiện thu Phí tại các cửa khẩu: Nà Nưa, Bình Nghi, Na 
Hình, Pò Nhùng, Co Sâu, Bản Chắt.  

2.2. Các Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tổ chức thực hiện thu Phí theo quy định tại Mục 
III Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam thu Phí tại các cửa 
khẩu: Nà Nưa, Bình Nghi, Na Hình, Tân Thanh, Cốc Nam. 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm thu Phí tại các cửa 
khẩu: Hữu Nghị, Pò Nhùng, Co Sâu. 

- Trung tâm Quản lý Chi Ma thu Phí tại các cửa khẩu: Chi Ma, Bản Chắt. 

2.3. Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng – Lạng Sơn có trách nhiệm bố trí đủ lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ 
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trực tiếp thu Phí vào ngân sách Nhà nước tại các cửa khẩu, lối mở có điểm thông 
quan trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh.  

3. Về quy trình thu phí: Tiếp tục thực hiện thu Phí theo quy trình thu tại 
Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh.  

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng – Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đôi biên phòng có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện tốt công tác thu Phí theo đúng nội dung quy trình thu phí đã được 
UBND tỉnh phê duyệt; phổ biến, hướng dẫn và thường xuyên tiến hành kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, chiến sĩ trong ngành 
đối với công tác thu Phí. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lạm thu hoặc gây 
thất thu tiền Phí.  

4. Giao Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thực 
hiện các nội dung sau: 

 - Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung của Nghị quyết số 
01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và các đối tượng nộp phí. Thực hiện niêm yết 
công khai mức thu Phí theo quy định. 

- Xây dựng phương án tổ chức thu Phí, trong đó nêu rõ về bố trí lực 
lượng, cách thức tổ chức thu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 
10/8/2019. 

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác thu Phí tại khu vực các cửa khẩu kịp 
thời vào ngân sách nhà nước. Đối chiếu kết quả thu phí hàng ngày, định kỳ 10 ngày 
báo cáo kết quả thu phí về UBND tỉnh và gửi các sở, ngành có liên quan. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm 
việc cho các lực lượng thu phí; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực 
hiện việc thu phí theo quy định hiện hành.  

- Khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh lại quy trình thu Phí và trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét trong tháng 8/2019. 

- Lập kế hoạch và dự toán kinh phí để thực hiện duy tu, cải tạo, nâng cấp, 
duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực các cửa khẩu trên địa bàn 
tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,          
quyết định. 

- Chỉ đạo các Trung tâm Quản lý cửa khẩu xây dựng phương án phân loại 
đơn vị sự nghiệp công lập và tự chủ tài chính theo hướng là đơn vị sự nghiệp 
kinh tế, sự nghiệp khác tự đảm bảo chi thường xuyên, tổng hợp gửi Sở Tài chính 
thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh biên giới, an toàn trật tự khu 
vực cửa khẩu theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp tốt với các ngành kiểm tra, 
kiểm soát số lượng phương tiện vận tải chở hàng hóa ra, vào khu vực cửa khẩu 
phải nộp Phí. 

6. Giao Sở Tài chính thực hiện:  
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- Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm 
tra, giám sát quá trình thực hiện thu Phí; Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn hướng dẫn các Trung tâm Quản lý cửa khẩu 
việc quản lý, sử dụng nguồn phí được trích để lại đơn vị.  

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí để 
thực hiện duy tu, cải tạo, nâng cấp, duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật trong 
khu vực cửa khẩu. 

- Thẩm định phương án tự chủ đối với các Trung tâm quản lý cửa khẩu 
chuyển đổi sang loại hình đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự đảm bảo 
chi thường xuyên, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

7. Giao Cục Thuế thực hiện:  

- Cấp đầy đủ biên lai thu Phí cho các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức 
thu Phí. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tham mưu cho 
UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra kết quả thu Phí; chủ động thực hiện việc 
thanh tra, kiểm tra chuyên đề về công tác thu phí theo chức năng, nhiệm vụ     
của ngành. 

8. Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Công an tỉnh và UBND các 
huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập có trách nhiệm 
phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt công tác thu Phí theo 
đúng chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ 
quan liên quan phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét, xử lý theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH).                                                               

  

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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