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Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
 

Xem xét Báo cáo số 355/BC-BQLKKTCK ngày 08/10/2018 của Ban 
Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về phương án tổ chức, 
phân luồng giao thông; sắp xếp phương tiện dừng, đỗ phù hợp; tổ chức trông giữ 
phương tiện, thu phí trông giữ theo quy định tại khuôn viên, sân bãi khu vực 
Nhà kiểm soát liên ngành số 1, cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương đối với phương án tổ chức, phân luồng giao 
thông; sắp xếp phương tiện dừng, đỗ; tổ chức trông giữ phương tiện và thu phí 
trông giữ theo quy định tại khuôn viên nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu 
Chi Ma như đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 
Sơn.  

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách 
nhiệm tổ chức, phân luồng giao thông, sắp xếp phương tiện dừng, đỗ; thực hiện 
các thủ tục cấp phép hoạt động, công bố bãi trông giữ phương tiện có mục đích 
kinh doanh tại khu Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma theo quy 
định. 

3. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện các thủ tục 
pháp lý liên quan đến hoạt động của bãi trông giữ phương tiện có mục đích kinh 
doanh nêu trên theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                       
- Như trên;        
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, XD, GTVT; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các Phòng: TH, KTTH, KTN; 
- Lưu: VT, VAT.                                            
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