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TONG CT,JC HAT QUAN
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
CUC HA! QUAN TINH AN GIANG
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

4.93 /QD-HQAG

An Giang, ngày

30thOng

12 nãm 2020

QUYET DINH
A
.
A
A
Ye vice cirong che thi hanh quyet
dnh hanh chinh ye quan ly thue bang
bin pháp dirng lam thu tiic hãi quan di vói hang hóa xut khu, nhp khtu
A

A .

•A

CUC TRIIONG CUC HA! QUAN T!NH AN GIANG
Can cO Lut Quán li thuê' so' 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Gán cO Diu 33 Nghj d/nh sO" 126/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 cOa
ChInh PhO quy dinh chi tiêt dii hành mót sO diu cOa Luát Quán l thuê,
Can cO Lut XO lj viphgm hành chInh sO' 15/2012/QH13 ngày 26/6/2012,
Càn cO' Quyê't djnh sO' 1919/QD-BTC ngày 06/9/2016 cOa B Tài chInh
quy djnh chO'c näng, nhim vu, quyên hgn và co cOu tO chO'c cOa Cyc HOi quan
tinh, lien tinh, thành phO trirc thuç5c trung zro7'g,
Can cO Quyê't djnh sO' 273/QD-HQAG ngày 11/8/2020 cOa Cyc HOi quan
tinh An Giang ye vic On djnh thuê dOi vó'i hang hóa nhp khOu;
C'àn cO Thông báo sO' 2371/TB-HQAG ngày 27/8/2020 cOa Cyc Hal quan
tinh An Giang ye tiên thué nd và tiên chm nç5p thuê,
452/QD-HQAG ngày 09/12/2020 cOa Cyc trwàng
COn cO Quyê't djnh
Cyc HOi quan tinh An Giang ye vic giao quyên ban hành quyêt djnh ciIng chê
thi hành quyêt dfnh hành chInh ye quán lj thuê;
so'

Theo d nghj cOa PhOng Nghip vy tgi Philu d xuO't
ngOy 28/12/2020,

so' 232/PDX-NV

Tôi: Nguyln TO'n BOu, ChOc vy: Phó Cyc trwO'ng, Doii vj: Cyc Hái quan
tinh An Giang,
QUYET DINH:
Diu 1: CuOng ch bang bin pháp dmg lam thu tiic hãi quan d& vi
hang hóa xuât khau, nhp khâu (tth hang hóa quy djth tai khoãn 2 Diêu 131
38/2019/QH14 ngày 13/6/2020) cüa Cong ty TNHH Dâu tii
Lut Quán 1
Thucing mi Hu'nh Phát; Dja chi: To 2, khóm Xuân Phü, thj trail Tjnh Bién,
thuê: 1601275642 dé thi hành Quyêt
huyn Tjnh Biên, tinh An Giang; Ma
273/QD-HQAG ngày 11/8/2020 cüa Ciic Hãi quan tinh An
djnh an djnh thuê
Giang.
so

so

so

L do bj cuOl1g ch: Không chp hành Quy& djnh n djnh thu s
273/QD-HQAG ngày 11/8/2020 cüa Ciic Hâi quan tinh An Giang.
S tin bj cucng ch& 50.996.250 dng.
('Bcng chi Nám mwoi triu chin tram chin mwcli sáu nghIn hal tram nàm
mu'o'i dóng).
Diu 2. Côngty TNHH Du tu Thi.rcing mai Hunh Phát phái nghiêm
chinh thirc hin Quyêt djnh nay.
Biu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hânh trong thii han 01 näm k tü
ngày ban hành quyêt djnh. Quyêt djnh châm düt hiu 1irc kê tr khi tiên thuê nç
duqc np dü vào ngân sách nhà nuic./
Noi nhân:
- Nhix Diu 2;
- Chi cic Thuê KV Tjnh Biên-Tri Ton
- Trang thông tin din tCr TCHQ;
- Trang thông tin din tü Cic HQAG;
- Cic trithng (thay b/c);
- Liru: VT, NV, HS ncr thu&

KT.CVC TRIJNG
311O CJC TR11NG

Nguyn Tn Bfru

