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Số:  930 /QĐ-UBND      Lạng Sơn, ngày  21 tháng 5 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố  
doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu  

phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và 
các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua 
bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, 
kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và 
chuyển khẩu hàng hóa; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 45/TTr-SCT 
ngày 14/5/2018, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nguyên tắc lựa 
chọn và công bố doanh nghiệp được phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua các 
cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và 
thay thế Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh ban 
hành Quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái 
xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan của tỉnh Lạng Sơn.  

Bãi bỏ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND tỉnh về 
việc công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, 
điểm thông quan của tỉnh Lạng Sơn. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan, Chỉ 
huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Giám đốc các Sở, ngành: Công 
Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
- Lạng Sơn, Công an tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà 
nước tỉnh; thủ trưởng các cơ quan: Thuế, Kiểm dịch; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh 
tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;  
- Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục Hải quan; 
- Cục XNK(Bộ Công Thương); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Tư pháp; 
- PCVP, các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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