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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng  

công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong  

khu kinh tế cửa khẩu An Giang 

 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

An Giang là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu 

Long, có diện tích tự nhiên 3.536 km2, bằng 1,07% diện tích đất của cả nước, đứng 

hàng thứ tư trong khu vực. Hiện có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thành 

phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và 8 huyện An Phú, Tịnh 

Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn và 156 xã, 

phường, thị trấn (119 xã, 21 phường, 16 thị trấn). 

An Giang có đường biên giới chung với Campuchia dài gần 100 km với 03 

cửa khẩu được phép thông quan hàng hoá là Tịnh Biên, Khánh Bình và Vĩnh 

Xương. Với lợi thế cửa ngõ và trung tâm giao thương với các nước ASEAN, điều 

kiện thuận lợi trong quan hệ giao thương cả đường thủy và đường bộ với nước bạn 

Campuchia, từ năm 2001 An Giang đã xác định phát triển kinh tế cửa khẩu là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.  

Qua khảo sát thực tế hiện nay, một số tỉnh như: Long An, Bình Phước, Tây 

Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Cao Bằng, Đồng Tháp, v.v. đã áp dụng 

thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công 

cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu đạt kết quả cao, tạo nguồn thu tương đối lớn 

cho tỉnh và được để lại 100% cho ngân sách tỉnh để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp 

và xây dựng mới các hạng mục công trình tại các khu vực cửa khẩu. 

Do đó, việc tổ chức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình 

dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang là cần thiết 

nhằm tạo nguồn thu ngân sách tỉnh và bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì 

điều kiện phục vụ hoặc tái tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công trình 

dịch vụ và tiện ích công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, phù hợp với 

quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư số  85/2019/TT-BTC ngày 

29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Phí sử dụng công trình kết cấu 

hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu là khoản 

thu đối với các đối tượng sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, 

tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu để bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, 

duy trì điều kiện phục vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. Căn cứ điều 

kiện cụ thể của địa phương, mức độ bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều 
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kiện phục vụ hoặc tái tạo công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích 

công cộng trong khu vực cửa khẩu để quy định mức thu phí phù hợp”. 

Thời gian qua, nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các 

khu vực cửa khẩu là trên hàng trăm tỷ đồng, do đó nhu cầu bù đắp chi phí duy tu, 

bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo kết cấu hạ tầng trong khu vực 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là rất lớn nhưng nguồn thu ngân sách 

hạn hẹp chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu đó. Mặt khác, tình hình thu hút đầu tư 

tại khu kinh tế cửa khẩu chủ yếu từ chính sách ưu đãi đầu tư về thuế, miễn giảm 

tiền thuê đất,v.v. Trong thời gian qua đa phần các dự án đầu tư vào khu kinh tế cửa 

khẩu chủ yếu ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, còn các dự án về sản xuất thì ít.  

Bên cạnh đó, cầu Long Bình chính thức đưa vào sử dụng ngày 01 tháng 8 

năm 2017 sẽ là tuyến đường bộ ngắn nhất nối thủ đô Phnom Pênh, Campuchia tới 

biên giới Việt Nam với chiều dài khoảng 70 km, qua đó góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế, thương mại. Từ đó khẳng định việc thu phí qua lại cửa khẩu là khoản 

thu không đáng kể, chỉ nhằm để duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ tái 

tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội và không ảnh hưởng hoạt động xúc tiến 

đầu tư. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

- Việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng 

trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang để phù hợp với Luật Phí và lệ phí ngày 25 

tháng 11 năm 2015; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ 

phí;  Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

- Tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh để bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy 

trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công 

trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. 

- Khắc phục tình trạng xuống cấp, bất tiện trong quá trình lưu thông; hạn chế 

tình trạng ùn tắc giao thông khi ra, vào tại cửa khẩu. 

- Giúp phát huy lợi thế điều kiện tự nhiên, tiềm năng địa phương; góp phần 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Xác định vấn đề bất cập 

- Hiện nay tình trạng hạ tầng giao thông tại các khu vực cửa khẩu đang xuống 

cấp, gây bất tiện cho người dân trong quá trình lưu thông. 

- Số lượng phương tiện ra, vào tại khu vực cửa khẩu ngày càng có xu hướng 

gia tăng dẫn đến việc sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện 

ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang ngày một nhiều. 
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- Ngân sách nhà nước được cấp để đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng khu vực 

cửa khẩu còn hạn hẹp nên không đủ để thực hiện duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều 

kiện phục vụ hoặc tái tạo các công trình nêu trên. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh để bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì 

điều kiện phục vụ hoặc tái tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công trình 

dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu. 

3. Giải pháp đề xuất 

Xây dựng Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu 

kinh tế cửa khẩu An Giang. 

4. Đánh giá tác động của giải pháp 

- Khi thực hiện thu phí, số thu này sẽ góp phần tạo nguồn thu ngân sách tỉnh 

và bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo các 

công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trên địa 

bàn tỉnh.  

- Qua quá trình lấy ý kiến khảo sát của các cá nhân, doanh nghiệp có phương 

tiện ra, vào các khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Xương đối với 

mức phí dự kiến thực hiện. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn ý kiến đều cho rằng 

mức phí được xây dựng là hợp lý; tuy làm gia tăng chi phí tuy nhiên ít ảnh hưởng 

đến hoạt động của các cá nhân, doanh nghiệp.  

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch 

vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang. 

III. LẤY Ý KIẾN 

1. Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có buổi làm việc 

với Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các Tờ trình, 

dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, nội dung cuộc họp yêu cầu Ban Quản lý Khu 

kinh tế điều chỉnh mức thu phí phương tiện đường bộ đồng thời xem xét loại bỏ 

việc thu phí đối với xe 03 bánh và phương tiện vận tải đường thủy ra khỏi Đề án. 

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng lại Đề án (số 955/ĐA-BQLKKT 

ngày 22 tháng 6 năm 2022). 

2. Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế đã gửi Sở Tài chính 

thẩm định Đề án tại Công văn số 968/BQLKKT-QLĐT. Ngày 27 tháng 6 năm 

2022, Sở Tài chính đã có Công văn số 1593/STC-HCSN về việc thẩm định Đề án 

thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng 

trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang.  
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3. Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế đã gửi Sở Tư pháp 

thẩm định dự thảo Tờ trình và Nghị quyết tại Công văn số 977/BQLKKT-QLĐT. 

Sở Tư pháp đã có báo cáo số 178/BC-STP ngày 27 tháng 6 năm 2022 về kết quả 

thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng 

phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong 

khu kinh tế cửa khẩu An Giang. Ban Quản lý Khu kinh tế đã hoàn chỉnh dự thảo 

Tờ trình, Nghị quyết theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên 

quan tổ chức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện 

ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang. Quản lý chặt chẽ nguồn thu, 

đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước theo đúng quy 

định hiện hành. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý, khai thác, sửa 

chữa, duy tu, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật được giao; đảm bảo vệ sinh 

môi trường, mỹ quan tại các cửa khẩu.  

Tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức thu hợp lý, 

phù hợp với thực tiễn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 

quá trình triển khai thực hiện thu phí./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh;  

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Các ban HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo BQLKKT;  

- VP, QLDN; 

- BQLCK: VX, KB, TB; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Phạm Công Giát 

 

 

 

 

 


