
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số:  381 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  28  tháng 01 năm 2019 
V/v triển khai phần mềm quản lý 

phương tiện xuất nhập cảnh ra, vào 
các cửa khẩu Nà Nưa, Na Hình, 

Bình Nghi 

 

 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 
     

Xem xét Báo cáo số 19/BC-BQLKKTCK ngày 24/01/2019 của Ban Quản 
lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình triển 
khai phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hoá xuất nhập khẩu 
(Phần mềm) tại cửa khẩu Nà Nưa, Bình Nghi, Na Hình, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Công Trưởng chỉ đạo như sau: 

1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Tổ tác giả thường xuyên 
hỗ trợ các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp tại các cửa khẩu để sử dụng 
tốt Phần mềm và có kế hoạch tập huấn cụ thể tới từng lực lượng tham gia thực 
hiện Phần mềm, đảm bảo nắm chắc các bước, thao tác nhập dữ liệu trên Phần 
mềm. Nghiên cứu trang bị máy phát điện và các trang thiết bị cần thiết phục vụ 
hoạt động tại 03 cửa khẩu: Na Hình, Bình Nghi, Nà Nưa.   

Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, các cơ quan liên quan, doanh nghiệp 
kinh doanh bến, bãi tại các cửa khẩu xây dựng thống nhất quy trình thu phí sử 
dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng (theo 
Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh) với việc 
ứng dụng Phần mềm để áp dụng thống nhất trong quản lý.   

2. Các lực lượng tại cửa khẩu và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi 
nghiêm túc triển khai thực hiện Phần mềm, cập nhật đầy đủ các loại phí theo 
chức năng, lĩnh vực quản lý, phụ trách. Trong quá trình áp dụng Phần mềm, có 
khó khăn, vướng mắc cần chủ động liên hệ, trao đổi với cơ quan Bộ đội Biên 
phòng tại cửa khẩu và với Tổ tác giả để được hướng dẫn, giải đáp. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- Cục Hải quan;  
- Các cơ quan kiểm dịch;  
- UBND các huyện: Văn Lãng, Tràng Định; 
- Các DN kinh doanh bến bãi tại CK NH, BN, 
NN. 
- CPVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTCN, TH, KG-VX, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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