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Kính gửi:   
 -- Sở Công Thương;  

-- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;  
-- Cục Hải quan; 
-- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 

 

Thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, để hoạt động kinh 
doanh xuất nhập khẩu theo các loại hình qua các cửa khẩu, điểm thông quan của 
tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được thực hiện thuận lợi, thông thoáng, không xảy ra các 
vướng mắc và tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý, điều hành của 
các cơ quan, lực lượng chức năng trong triển khai thực hiện Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu:  

1. Sở Công Thương, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban 
Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tiếp tục triển 
khai thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, điều hành các hoạt động kinh 
doanh xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, thương mại biên giới,... tại các cửa 
khẩu, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh theo các văn bản quy phạm pháp luật 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-
CP đến hết ngày 31/12/2018; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, điều tiết 
hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. 

Các văn bản quy định, công bố về cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đủ điều 
kiện tái xuất hàng hóa và lựa chọn thương nhân được thực hiện tái xuất hàng hóa 
của UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành được tiếp tục thực hiện cho tới khi có các 
quy định mới theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành Trung ương 
và của UBND tỉnh. 

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
thường xuyên cập nhật, nắm bắt các quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương, 
các Bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-
CP để thực hiện tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các quy định trong 
quản lý điều hành hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh được 
thông suốt, liên tục, không xảy ra các vướng mắc phát sinh. 



 2

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP 
nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo 
UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết./.   

 

Nơi nhận: 
- Như  trên;  
- Bộ Công Thương (b/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);   
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, NgV, TN&MT;    
- Công an tỉnh, Cục Thuế, các CQ kiểm dịch; 
- UBND các huyện, thành phố;   
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  
- C, PVP; các Phòng CV; TTTH-CB;              
- Lưu: VT, KTTH (LC).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng  
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