
 

 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 

V/v chưa xem xét sửa đổi Quy 

trình thu phí ban hành kèm 

theo Quyết định số 1626/QĐ-

UBND ngày 22/8/2019 của 

UBND tỉnh 

 

 

                           
Kính gửi:  

 

 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Cục Hải quan; 

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi 

nhánh Lạng Sơn. 
 

     

Xem xét Báo cáo số 22/BC-BQLKKTCK ngày 29/01/2021 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc đề xuất sửa đổi Quy trình thu phí 

ban hành kèm theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND 

tỉnh, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

1. Đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn chưa xem xét sửa đổi 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 ban hành kèm theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 

của UBND tỉnh.  

2. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng, Cục Hải quan, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi 

nhánh Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tăng cường thực hiện tốt các quy định, 

chế tài, giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ đẩy nhanh công tác 

thu nộp phí, đảm bảo việc quản lý thu phí chặt chẽ, thu đúng, thu đủ, chống thất 

thu ngân sách nhà nước. 

3. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu 

nâng cấp phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập 

khẩu để hoạt động trên môi trường Internet, đảm bảo hỗ trợ tốt cho công tác tổ 

chức thu phí, cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho doanh 

nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục nộp phí; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

trong tháng 02/2021. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.                

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT,  YT, GTVT, KH&ĐT, NgV; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện biên giới;  

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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