
 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

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

 
Số: 379 /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2019 

V/v cung cấp thông tin và cung 
cấp danh sách các doanh nghiệp 
xuất khẩu có uy tín của tỉnh đối 

với một số mặt hàng 

 

 
                  

Kính gửi: Sở Công Thương 

 

UBND tỉnh nhận được Công điện số 34/JKT ngày 23/01/2019 của Đại sứ 
Việt Nam tại Cộng hoà Indonesia về việc đề nghị cung cấp thông tin và cung 
cấp danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín của tỉnh đối với các mặt 
hàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Trưởng có ý kiến như sau: 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan và các cơ quan 
liên quan tổng hợp, dự thảo văn bản của UBND tỉnh cung cấp thông tin và cung 
cấp danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín của tỉnh đối với một số mặt 
hàng theo đề nghị của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Indonesia tại Công điện 
trên, dự thảo hoàn thành trình UBND tỉnh trước ngày 14/02/2019.  

(Công điện số 34/JKT được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông 
tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
Sở Công Thương, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- Cục HQ, BCH BĐBP, CA tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTN, TH; TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
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