
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 giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa 

bằng cơ giới tại Ga Đồng Đăng 

của Công ty TNHH Xuân Cương 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Công ty TNHH Xuân Cương. 

 

Xem xét Báo cáo 102/BC-STC ngày 31/3/2020 của Sở Tài chính về việc  

thực hiện giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa tại Ga Đồng Đăng, huyện Cao Lộc của 

Công ty TNHH Xuân Cương, đồng chí Nguyễ n Công Trưởng , Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với mức giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa bằng phương tiện cơ 

giới tại Ga Đồng Đăng của Công ty TNHH Xuân Cương như đề xuất của Sở Tài 

chính tại Báo cáo trên (có phụ lục kèm theo).  

Giao Sở Tài chính ban hành thông báo chính thức làm cơ sở để Công ty 

TNHH Xuân Cương và các cơ quan có liên quan niêm yết công khai, tổ chức 

thực hiện. 

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

thuế, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp khi thực hiện thu giá dịch vụ bốc xếp 

hàng hóa bằng phương tiện cơ giới tại Ga Đồng Đăng của Công ty TNHH Xuân 

Cương theo đúng quy định hiện hành. 

3. Công ty TNHH Xuân Cương có trách nhiệm niêm yết công khai, thu 

giá dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; trong quá trình triển khai 

thực hiện nếu có vướng mắc, có các dịch vụ bốc xếp mới phát sinh hoặc có sự 

biến động về giá, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng phương án giá, gửi Sở 

Tài chính thẩm định theo đúng các quy định trước khi triển khai thực hiện.  

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: KHĐT, TNMT, GTVT,  

  Cục HQ, BCH BĐ Biên phòng, KBNN; 

- BQLKKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND huyện 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 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Mức giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa bằng phương tiện cơ giới 

tại Ga Đồng Đăng của Công ty TNHH Xuân Cương 

(Kèm theo Công văn số          /VP-KTTH ngày      /4/2020 

 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

Số 

TT 
Loại hàng hóa Đơn vị tính 

Đơn giá 

(bao gồm 

VAT) 

Ghi chú 

1 

Hàng dùng cả 2 dịch vụ cẩu 

và xe nâng (gạch, bao,…) đối 

với toa xếp 02 lượt hàng  

chồng nhau/toa 

Toa 

(50 tấn) 
2.750.000 

Tính tương đương với 

sử dụng hai dịch vụ 

cẩu và xe nâng cùng 

một lúc.  

2 

Hàng dùng cả 2 dịch vụ cẩu 

và xe nâng (gạch, bao…) đối 

với toa xếp 03 lượt hàng  

chồng nhau/toa 

Toa  

(60 tấn) 
3.300.000 

Tính tương đương với 

sử dụng hai dịch vụ 

cẩu và xe nâng cùng 

một lúc.  

3 
Hàng cồng kềnh mức độ rủi 

ro cao, phải sử dụng đấu 2 

cẩu đối với container 

Bình quân 

28 tấn/ 

container 

2.090.000 

Tính tương đương với 

sử dụng hai dịch vụ 

cẩu cùng lúc.  

4 Các mặt hàng siêu trường 

siêu trọng  

Công ty tự thỏa thuận do rất nhiều yếu tố phát 

sinh cần tính toán, rủi ro cao và không thể xây 

dựng khung giá định sẵn 

Mức giá trên là giá tối đa, trong quá trình thực hiện doanh nghiệp có thể 

thỏa thuận với khách hàng, nhưng không được vượt quá mức giá quy định trên./.  
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