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

Số:4529/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 13  tháng 11 năm 2018 

V/v nhập khẩu than củi của Công 
ty TNHH thương mại xuất nhập 

khẩu hàng hóa Tùng Lâm 

 

 

 
 

     Kính gửi:  
- Cục Hải quan; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.   

  

Xem xét Công văn số 1312/SCT-XNK ngày 09/11/2018 của Sở Công 
Thương về việc xem xét đề nghị nhập khẩu than củi của Công ty TNHH thuơng 
mại XNK hàng hoá Tùng Lâm, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của 
Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu 
phu, lối mở biên giới của thương nhân, Công ty TNHH thương mại XNK hàng 
hóa Tùng Lâm được nhập khẩu mặt hàng Than củi (mã số HS 4402) qua cửa 
khẩu phụ Na Hình (huyện Văn Lãng), cửa khẩu phụ Nà Nưa (huyện Tràng 
Định), cửa khẩu phụ Pò Nhùng (huyện Cao Lộc) và các cửa khẩu phụ khác 
thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được công bố theo quy định. 

2. Giao Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, lực 
lượng chức năng có liên quan chủ động, linh hoạt xem xét, giải quyết đề nghị 
của Công ty; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và các khoản phải thu nộp 
ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời chú trọng công tác hướng dẫn, hỗ 
trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: CT, TC, NgV;   
- Ban QL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- Các cơ quan kiểm dịch;   
- UBND các huyện biên giới; 
- Công ty TNHH thương mại XNK hàng hóa Tùng 
Lâm (thay trả lời);   
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, NC, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC).   
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