
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày         tháng 3  năm 2020 

V/v  xây dựng kế hoạch tổng rà soát 

phương tiện vận tải để quản lý và dự 

thảo đề án chống thất thu thuế đối với 

hoạt động kinh doanh vận tải 

 

 

 

Kính gửi: 

     - Sở Giao thông vận tải; 

     - Cục Thuế tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, có hiệu lực kể từ 

ngày 01/4/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

như sau: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức tổng rà soát phương tiện vận tải trên 

địa bàn tỉnh (trong đó có giao nhiệm vụ cho các huyện, thành phố thành lập tổ 

công tác gồm các lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Quản lý 

thị trường, Thuế và các lực lượng liên quan để thực hiện tổng rà soát, tổng hợp). 

Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020. 

2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên 

cứu, dự thảo đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vân tải trên 

địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TNMT; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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