
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

S    1251 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày    01  tháng 4 năm 2020 

V/v điều chỉnh giảm giá dịch vụ 

tại Bến xe hàng hóa XNK cửa 

khẩu Tân Thanh 

 

 

K nh gửi   

- Sở Tài chính; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên. 

 

Xem xét Báo cáo 97/BC-STC ngày 30/3/2020 của Sở Tài ch nh về việc 

điều chỉnh giảm giá dịch vụ phương tiện vận tải lưu tại Bến xe ô tô hàng hóa 

xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ phần vận tải thương mại 

Bảo Nguyên  đ ng ch  Nguy n Công Trưởng   hó Chủ tịch UBND tỉnh có   

kiến như sau  

1. Đ ng   phương án điều chỉnh giảm 50% giá dịch vụ phương tiện vận 

tải lưu tại Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh theo đề xuất của 

Sở Tài ch nh tại Báo cáo trên. 

Giao Sở Tài ch nh ban hành thông báo điều chỉnh giảm 50% giá dịch vụ 

phương tiện vận tải lưu tại Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh 

làm cơ sở để Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên và các cơ quan 

có liên quan niêm yết công khai để tổ chức thực hiện. 

2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm quản l , giám sát việc chấp hành nộp 

thuế  nghĩa vụ tài ch nh của doanh nghiệp trong thời điểm thực hiện giảm 50% 

giá dịch vụ phương tiện vận tải lưu tại Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa 

khẩu Tân Thanh theo đúng quy định hiện hành. 

3. Yêu cầu Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên thực hiện 

việc niêm yết  thu  nộp giá dịch vụ theo đúng quy định hiện hành; khi hết dịch 

Covid-19 và hoạt động xuất nhập khẩu di n ra bình thường  thì chủ động báo 

cáo bằng văn bản gửi Sở Tài ch nh để ban hành Thông báo thu giá dịch vụ theo 

Công văn s  55/STC-QLG&CS ngày 14/01/2020 của Sở Tài ch nh. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch  các  hó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở  ngành  KHĐT  TNMT  GTVT   

  Cục HQ  BCH BĐ Biên ph ng  KBNN; 

- BQLKKTCK Đ ng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C V  UBND tỉnh  

 các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 

- Lưu  VT  KTTH(LKT). 

KT. CH NH VĂN PHÒNG 

PHÓ CH NH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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