
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 444 /SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày 17 tháng 03 năm 2022 
      

  V/v đề xuất cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tổ 

chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực đại lý 

hải quan 

 

 

 

 

   Kính gửi:  

 

 

-  Cục thuế tỉnh;   

-  Sở Tư Pháp; 

-  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

 
 

Thực hiện Công văn số 1034/VP-KT ngày 15/03/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, 

các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của cục Hải quan về cơ chế ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp; cơ chế ưu đãi, hỗ trợ pháp lý, thủ tục thành lập doanh 

nghiệp,… cho các đại lý hải quan đăng ký thành lập, hoạt động trên địa bàn tỉnh; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện báo cáo, đề xuất 

các nội dung thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý của ngành, cụ thể: 

1. Cục thuế tỉnh: Báo cáo và đề xuất các nội dung liên quan đến cơ chế ưu 

đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

2. Sở Tư pháp: Báo cáo và đề xuất các nội dung liên quan đến cơ chế ưu 

đãi, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

3. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của 

các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh đại lý hải quan; đề xuất giải pháp hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Đề nghị các Cơ quan phối hợp thực hiện và gửi báo cáo về Sở Kế hoạch 

và Đầu tư trước ngày 31/3/2022./.   
  

 
  

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, ĐKKD.  
 

      

 

 

                            Phùng Thị Thanh Nga 
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