
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày         tháng 4 năm 2020 
V/v mức chi trả cho lái xe thực 

hiện vận chuyển hàng hóa xuất 

khẩu sang Trung Quốc trong thời 

gian dịch bệnh Covid-19 

 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo 111/BC-STC ngày 06/4/2020 của Sở Tài chính về mức 

chi trả cho lái xe thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc 

trong thời gian dịch bệnh Covid-19, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ 

tic̣h UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với mức giá tối đa (mức chi trả tối đa) cho lái xe thực hiện vận 

chuyển hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc trong thời gian dịch bệnh Covid-

19 theo đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo trên. 

2. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu thông báo về mức giá trên, đồng thời thông báo kết quả 

hiệp thương về giá giữa các chủ hàng, lái xe chuyên chở hàng xuất khẩu sang 

Trung Quốc tại các biên bản ngày 05/4/2020. 

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

Biên phòng, Cục Hải quan, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm quản lý, 

giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ hàng, lái xe chấp hành mức 

giá trên, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định hiện hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: TC, YT, TP, CAT,  

  Cục HQ, BCH BĐ Biên phòng, KBNN; 

- Công ty TNHH Xuân Cương; 

- Công ty Cổ phần TM VT Bảo Nguyên; 

- UBND huyện Văn Lãng, Cao Lộc; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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