
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày          tháng 7 năm 2020 

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý 

các hành vi vi phạm liên quan 

đến lợi dụng hóa đơn bán hàng  

 

 

                                 

Kính gửi:  

 

 

- Cục Thuế; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Công an tỉnh;  

- Cục Hải quan; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.  

 

Xem xét Công văn số 1664/HQLS-CBL ngày 01/7/2020 của Cục Hải 

quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc kiểm tra hóa đơn bán hàng, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các cơ quan liên quan chỉ đạo lực lượng tăng 

cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các đối 

tượng có hành vi lợi dụng hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa đối với hàng hóa 

nhập lậu trên địa bàn tỉnh, chú trọng tập trung tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, 

cửa khẩu Cốc Nam, thị trấn Đồng Đăng, hoạt động vận chuyển hàng hóa trên 

các tuyến đường từ biên giới cửa khẩu vào trong nội địa và các kho, điểm tập 

kết hàng hóa khác trên địa bàn tỉnh. 

2. Cục Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát 

việc cấp phát, sử dụng hóa đơn, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, hộ kinh 

doanh hóa đơn trên địa bàn tỉnh có hành vi lợi dụng hóa đơn để tiếp tay, hợp 

thức hóa hàng cho hóa nhập lậu. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TT&TT, TC; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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