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THÔNG BÁO 

Về việc hết thời gian 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 

 

Căn cứ Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2, Nghị quyết số 28/2020/NQ-

HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí, lệ phí trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum.  

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 được biết: 

- Đến hết ngày 31/3/2022: Việc giảm 30% 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 hết hiệu lực thi hành (theo quy định tại phần Ghi chú, khoản 2, 

mục I, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND). 

- Kể từ ngày 01/4/2022, Công ty thực hiện 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 theo đúng quy định về mức thu được ban hành tại Nghị quyết số 

80/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 

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 được 

biết, thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

 Nơi nhận:                                                        KT. GIÁM ĐỐC 

- Tổ chức, cá nhân nộp phí SDCTHT (t/h);   PHÓ GIÁM ĐỐC 

- BQLKKT (B/c); 

- Lãnh đạo Công ty;                 
- BQLCKQT Bờ Y (p/h); 

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

- Lưu: VT, KHTC. 

                 Trần Quang Nghĩ 
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