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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp xem xét quy trình quản lý hóa đơn, chứng từ các hộ kinh doanh 
 
 

Ngày 17/7/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét quy trình quản lý hóa đơn, chứng từ các hộ kinh 
doanh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và 5 huyện biên giới. Tham dự có lãnh đạo 
các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường.  

Sau khi nghe Cục Thuế báo cáo quá trình xây dựng dự thảo quy trình quản lý 
hóa đơn, chứng từ các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và 5 huyện biên 
giới, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh kết luận như sau: 

Việc UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về quản lý hóa đơn, chứng từ 
các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và 5 huyện biên giới là cần thiết, 
nhằm ngăn chặn tình trạng một số đối tượng lợi dụng chính sách, quy định của nhà 
nước về hàng hóa được trao đổi của cư dân biên giới, về đăng ký hộ kinh doanh, về 
quản lý hóa đơn, về kiểm tra giám sát hàng hóa lưu thông trên đường… để hợp thức 
hàng hóa buôn lậu và gian lận thương mại.  

Trong thời gian qua, Cục Thuế đã có nhiều cố gắng trong xây dựng dự thảo 
quy trình quản lý hóa đơn, chứng từ các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Lạng 
Sơn và 5 huyện biên giới, tuy nhiên một số nội dung của dự thảo chưa cụ thể, rõ ràng, 
chặt chẽ; có nhiều nội dung đã được quy định tại các nghị định, thông tư hướng dẫn thi 
hành; vẫn còn có ý kiến chưa thống nhất của các cơ quan có liên quan, do đó UBND 
tỉnh yêu cầu cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, 
hoàn chỉnh trước khi trình UBND tỉnh xem xét theo định hướng sau: 

- Dự thảo văn bản của UBND tỉnh trên nguyên tắc: Rà soát kỹ, đối chiếu với 
các Nghị định, thông tư chuyên ngành có liên quan do các Bộ, ngành cấp trên đã ban 
hành để hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện. 

- Đối tượng quản lý là các cơ sở mua, thu gom cho các cơ sở xản xuất kinh 
doanh khác để vận chuyển vào nội địa. 

- Các nội dung trong dự thảo phải cụ thể, rõ ràng, đúng quy định, phù hợp với 
điều kiện thực tế của địa phương; xác định đây là các quy định để làm căn cứ cho các 
cơ quan, đơn vị kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính các đối tượng cố tình vi 
phạm pháp luật để buôn lậu, gian lận thương mại. 

- Giao Cục Thuế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND 
tỉnh thành lập Tổ công tác nghiên cứu xây dựng dự thảo văn bản, do Lãnh đạo Cục 
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Thuế làm Tổ trưởng, Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường làm Tổ phó; Lãnh đạo các sở 
ngành: Tài chính, Tư pháp, Công an, Hải quan, Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng cử cán 
bộ tham gia; mời thêm chuyên gia có kinh nghiệm làm thành viên. 

Thời gian hoàn thành dự thảo, trình UBND tỉnh trong tháng 8/2019. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.  
 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (bc); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở ngành: TC, TP, HQ, QLTT, CAT, 
  BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Thuế; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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