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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp xem xét xử lý kiến nghị của các hộ kinh doanh liên quan đến 
công tác thu thuế tại Chợ Kỳ Lừa và công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi 

trường tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn  
 

 

Ngày 16/4/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét xử lý kiến nghị của các hộ kinh doanh liên quan 
đến công tác thu thuế tại Chợ Kỳ Lừa và công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi 
trường tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành, 
đơn vị: Tài chính, Công Thương, Cục Thuế, UBND thành phố Lạng Sơn, Công ty 
cổ phần Chợ Lạng Sơn. Sau khi nghe Cục thuế, Sở Tài chính báo cáo, ý kiến 
tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau:   

1. Đối với nội dung xử lý kiến nghị của các hộ kinh doanh liên quan đến 
công tác thu thuế tại Chợ Kỳ Lừa: 

- Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND thành 
phố Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với đại diện các 
hộ kinh doanh tại Chợ Kỳ Lừa để tuyên truyền, giải thích rõ cho các hộ kinh 
doanh việc áp dụng các mức thuế đối với các hộ kinh doanh đã thực hiện đúng 
theo quy định của pháp luật; đồng thời có văn bản trả lời các kiến nghị của các 
hộ kinh doanh theo đúng quy định. Chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố khảo sát, 
đánh giá doanh thu bán hàng của các hộ kinh doanh tại thời điểm hiện nay để 
xác định mức thuế khoán cho phù hợp với tình hình thực tế. 

- Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn có trách nhiệm thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền cho các hộ kinh doanh tại Chợ Kỳ Lừa nói riêng và các Chợ khác 
thuộc Công ty quản lý về các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước có 
liên quan. 

-Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân hướng dẫn cơ quan 
thuế xử lý, trả lời đơn thư, khiếu nại của các hộ kinh doanh theo đúng quy định. 

-Việc uỷ nhiệm thu thuế đã thực hiện tốt và có hiệu quả. Trước mắt chưa 
xem xét việc thực hiện uỷ nhiệm thu thuế cho Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn 
thu thuế tại khu vực Chợ Bờ sông và Chợ Chi Lăng. 

Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn 
bản của UBND tỉnh gửi Tổng Cục Thuế về đề nghị cho ý kiến chỉ đạo về uỷ 
nhiệm thu đối với việc thu thuế của các hộ kinh doanh tại Công ty cổ phần Chợ 
Lạng Sơn. 
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2. Đối với nội dung thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường tại Công ty cổ 
phần Chợ Lạng Sơn: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, 
Cục Thuế, UBND thành phố Lạng Sơn, Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn xem 
xét, thống nhất đề xuất giải pháp, phương án xử lý cụ thể, trình UBND tỉnh xem 
xét trong tháng 4/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, CT; 
- UBND thành phố Lạng Sơn;  
- Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn; 
- C, PVP, các phòng CV, BTCD;  
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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