
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

TỈNH KON TUM 

CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

HẠ TẦNG KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-CTy Pờ Y, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với 

phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

 

Thực hiện Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết 

cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công ty Đầu 

tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (Công ty) thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước có phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y về việc giảm mức thu phí như sau: 

1. Mức giảm: 

Giảm 30% mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương 

tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y quy định tại 

mục I phần B (Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư xây dựng)  

của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 cho đến hết ngày 

31 tháng 3 năm 2022. 

Công ty thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được biết, 

thực hiện. 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân nộp phí sử dụng CTHT (t/h); 

- BQLKKT (B/c); 

- Lãnh đạo Công ty; 

- Tổ thu phí, các phòng CM, bộ phận (t/h); 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                  

 

 

 

 

Trần Quang Nghĩ                                  
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