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Kính gửi:  
 

 

 

- Sở Tài chính; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 

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

Xem xét Báo cáo số 72/BC- BQLKKTCK ngày 26/3/2021 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc dừng hoạt động của Phòng giao 

dịch Hữu Nghị trực thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh 

Lạng Sơn tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của HĐND 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 đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 quy định về 

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 trong đó giao 

nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng để tổ chức thực hiện với mục tiêu: 

khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh; sử dụng có 

hiệu quả nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi nhất để 

các doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 

mở rộng quy mô, phát triển doanh nghiệp; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính 

để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, thu hút các doanh 

nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh…   

Do đó, để góp phần đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua 

khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của các doanh nghiệp được thuận lợi và đạt 

các mục tiêu nêu trên, yêu cầu: 

1. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan có văn bản đề nghị với 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi 

để duy trì hoạt động của Phòng giao dịch Hữu Nghị trực thuộc Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn trong thời gian UBND tỉnh 
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đang xem xét để chỉ đạo đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn theo quy trình 

mới (dự kiến hết tháng 4/2021); kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt 

thẩm quyền.  

2. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn nghiêm túc rút kinh 

nghiệm trong công tác tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, nhất là các vấn đề có 

tính cấp thiết; tinh thần trách nhiệm, chủ động của bộ phận chuyên môn trong 

thực thi công vụ. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp, 

nghiên cứu, đề xuất giải pháp tối ưu mang tính tổng thể để triển khai thực hiện 

việc thu phí theo quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 đảm bảo hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn 

thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021. 

(Báo cáo số 72/BC- BQLKKTCK được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

 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; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thuế, Cục Hải quan; 

- Bộ CHBĐBP tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Ngân hàng TMCP Công thương tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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