
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định số 

10/2005/NĐ-CP 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

Thực hiện Công văn số 9158/BTC-TCHQ ngày 30/7/2020 của Bộ Tài 

chính về việc lấy ý kiến tham gia Nghị định thay thế Nghị định số 10/2005/NĐ-

CP ngày 31/01/2005, UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo Nghị định. 

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét một số ý kiến sau: 

a) Tại Điều 3 quy định về mục đích sử dụng  

- Tại khổ 1 của khoản 3 đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “Biểu tượng hải 

quan được dùng để gắn lên cờ truyền thống, cờ hiệu, trụ sở làm việc, biển tên cơ 

quan, giấy tờ, biểu mẫu, phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan, vật 

lưu niệm và các biểu trưng khác của hải quan”. 

- Tại khoản 4: theo quy định tại Điều 8 thì Hải quan hiệu bằng kim loại 

hình vành khuyên có chiều cao 60mm, chiều rộng 54mm khi gắn với mũ mềm, 

mũ bông sẽ quá to, không phù hợp, đề nghị nên quy định kích thước Hải quan 

hiệu cho phù hợp. 

- Tại khoản 8 đề nghị bổ sung thêm nội dung: Tổng cục trưởng Tổng cục 

Hải quan quy định những trường hợp cần thiết được sử dụng và xuất trình chứng 

minh hải quan trong thực hiện hoạt động công vụ. 

b) Tại điểm a khoản 11 Điều 12 quy định về thắt lưng: đề nghị bổ sung quy 

định về mẫu đầu khóa thắt lưng có hình cánh én, mỏ neo, chìa khóa như hiện nay. 

c) Tại khoản 2, khoản 9 Điều 3 và Điều 4 có nội dung về “...cờ hiệu, đèn 

hiệu, pháo hiệu, còi, loa...”. Các biểu trưng này đi kèm với cờ truyền thống, 

biểu tượng, hải quan hiệu của Ngành. Tuy nhiên tại phần trích yếu văn bản của 

Nghị định dự thảo, nội dung dự thảo không có quy định cụ thể về các mẫu biểu 

trưng trên. Đề nghị có quy định thống nhất. 

UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Hải quan; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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