
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

V/v chủ động hướng dẫn điều 

chỉnh thời gian để tính thu giá 

dịch vụ phương tiện vận tải ra, 

vào Bến xe và giá dịch vụ bốc  

xếp hàng hóa bằng thủ công 

 

   

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Xem xét Báo cáo số 05/BC-STC ngày 06/01/2021 của Sở Tài chính về 

việc điều chỉnh thời gian thu giá dịch vụ phương tiện vận tải lưu tại bến xe, 

giá dịch vụ bốc xếp bằng thủ công tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao 

Lộc của Công ty TNHH Xuân Cương, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tic̣h 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, 

hướng dẫn Công ty TNHH Xuân Cương điều chỉnh thời gian để tính thu giá 

dịch vụ phương tiện vận tải ra, vào Bến xe và giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa bằng 

thủ công theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo 

hài hòa lợi ích giữa Công ty với các chủ thể liên quan và đảm bảo thuận lợi cho 

hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan thưc̣ hiêṇ./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, CT; 

- Ban QLKKTCK ĐĐ-LS; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty TNHH Xuân Cương 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

 Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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