
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /VP-KT 

V/v tiếp tục hướng dẫn Công ty cổ 

phần vận tải thương mại Bảo 

Nguyên xây dựng phương án giá 

dịch vụ cho thuê lái xe chuyên 

trách vận chuyển hàng hoá qua 

biên giới 

Lạng Sơn, ngày         tháng 4  năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Xem xét Báo cáo số 141/BC-STC ngày 16/4/2021 của Sở Tài chính về 

phương án giá dịch vụ cho thuê Đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa 

xuất nhập khẩu qua biên giới tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh 

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

1. Việc Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh “cho ý kiến” về mức giá các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa phải trả cho Công ty Bảo Nguyên để 

thuê lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới, 

trong khi không nêu rõ quan điểm lựa chọn phương án của cơ quan trình, 

không đề xuất nội dung UBND chỉ đạo thực hiện là không phù hợp với vai trò 

tham mưu chỉ đạo của các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu nghiêm 

túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.  

2. Giá dịch vụ thuê lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa xuất nhập 

khẩu qua biên giới không thuộc danh mục Nhà nước định giá, vì vậy, để thực 

hiện vai trò quản lý nhà nước về giá để bình ổn thị trường, UBND tỉnh giao Sở 

Tài chính tiếp tục hướng dẫn Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên 

xây dựng phương án giá dịch vụ cho thuê lái xe chuyên trách vận chuyển hàng 

hoá qua biên giới đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định, công khai, minh 

bạch, tuân thủ nguyên tắc cơ chế thị trường nhưng có sự kiểm soát của Nhà 

nước để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể liên quan và lợi ích chung của 

xã hội; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- BQL khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- Công ty CP VTTM Bảo Nguyên; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Dương Văn Chiều      
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