
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

Số: 4942/VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày  10  tháng 12 năm 2018 

V/v xem xét đề nghị tiếp tục xuất 
khẩu hàng hóa đông lạnh, thủy hải 
sản chở nguyên container qua cửa 

khẩu phụ Cốc Nam 

 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 5-12/CV-XNK ngày 05/12/2018 của Công ty 
TNHH TNL Logistic về việc xin tiếp tục được thực hiện xuất khẩu hàng thuỷ, 
hải sản tươi sống và đông lạnh nguyên xe qua cửa khẩu phụ Cốc Nam, đồng chí 
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, 
Ban kinh tế cửa khẩu Đồng đăng Lạng sơn, Sở Công thương và các cơ quan liên 
quan tổng kết thực hiện thí điểm xuất khẩu hàng hóa đông lạnh, thủy hải sản chở 
nguyên container qua cửa khẩu phụ Cốc Nam (kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, 
nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị,…), trên cơ sở đó xem xét đề nghị của Công ty 
TNHH TNL Logistic tại Công văn trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 
20/12/2018.  

(Công văn số 5-12/CV-XNK được gửi kèm theo qua eOffice vào photo gửi 
Cục Hải quan, Bộ Chỉ huỷ Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh) 

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

                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: CT, TC, GTVT, NgV;   
- Ban QL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- BCH BĐBP, CA tỉnh;  
- Các cơ quan kiểm dịch;  
- UBND huyện Văn Lãng; 
- C, PVP; TH, KTN, NC, TTTH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH (LC). 
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