
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1494/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày   02  tháng 5  năm 2018 

V/v thành lập tổ công tác rà soát, 
xây dựng mức thu giá dịch vụ đối 
với hàng hóa xuất nhập khẩu qua 

các mốc, lối mở biên giới 

 

 
 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn 

 

Xem xét Công văn số 162/BQLKKTCK-QLDN ngày 26/4/2018 của Ban Quản 
lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn về việc thành lập tổ công tác rà 
soát, xây dựng mức thu giá dịch vụ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua các 
mốc, lối mở biên giới, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thành 
lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, xây dựng mức thu giá dịch vụ đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu qua các mốc, lối mở biên giới với thành phần, nội dung như 
đề xuất tại Công văn trên; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND tỉnh 
trước ngày 31/5/2018.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính, CA tỉnh, Cục HQ; 
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- UBND các huyện biên giới; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTTH, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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