
 

 

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 6 năm 2022 

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông 

tư quy định thủ tục hải quan và 

quản lý xe ô tô, xe gắn máy của 

các đối tượng được phép nhập 

khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm 

mục đích thương mại và dự thảo 

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập 

khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 

để thực hiện Hiệp định ACFTA 

 

 
 

Kính gửi: Cục Hải quan. 

 

Thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5893/BTC-TCHQ 

ngày 22/6/2022 về việc dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan 

và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm 

nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại và Công văn số 5947/BTC-

HTQT ngày 22/6/2022 về việc góp ý dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập 

khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ACFTA, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, 

dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh theo đề nghị của Bộ Tài chính 

tại các công văn trên; dự thảo gửi UBND tỉnh trước ngày 04/7/2022. 

(Công văn số 5893/BTC-TCHQ và Công văn số 5947/BTC-HTQT được 

gửi qua iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cục Hải quan, các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, TC, NgV, GTVT; 

- CA tỉnh, Cục Thuế; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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