
UBND TỈNH LẠNG SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1528 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2018 
 

Về việc hoạt động của dự án 
Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại 
cửa khẩu Bình Nghi 

 

     

 
        Kính gửi:  
    - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
    - Sở Tài chính. 
 

Xem xét Báo cáo số 123/BC-BQLKKTCK ngày 23/4/2018 của Ban Quản 
lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, về việc kiểm tra tình hình thực 
hiện thủ tục hồ sơ pháp lý và đầu tư xây dựng dự án Địa điểm tập kết, kiểm tra 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi của 
Công ty TNHH Thương mại Thuận Phát Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công 
Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

1. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, 
kiểm tra quá trình hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý và đầu tư xây dựng giai đoạn 
2 của dự án trên do Công ty TNHH Thương mại Thuận Phát Lạng Sơn làm chủ 
đầu tư; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2018. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm 
định, trình phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào địa điểm tập kết, kiểm tra hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu Bình Nghi của Công ty TNHH Thương 
mại Thuận Phát Lạng Sơn; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/5/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo 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; 
- Các sở: KH&ĐT, GTVT, XD; 
- Cục HQ, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- BQLKKTCK ĐĐ-LS; 
- UBND huyện Tràng Định; 
- PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KTTH, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT).                                        
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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