
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 3155 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 02  tháng 8 năm 2019 

V/v nắm tình hình thay đổi 
chính sách sách biên mậu của 
Trung Quốc đối với việc nhập 

khẩu mặt hàng thủy hải sản 

 

 
 

Kính gửi:  Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

Nghiên cứu nội dung Công văn số 5388/UBND-XD2 ngày 30/7/2019 của 
UBND tỉnh Quảng Ninh về việc cung cấp thông tin về việc thay đổi chính sách 
biên mậu của các cơ quan chức năng Trung Quốc đối với việc nhập khẩu mặt 
hàng thủy hải sản, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến như sau: 

Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình 
hình chung tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, kịp thời phối hợp giải quyết các 
vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo 
giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền. 

(Công văn số 5388/UBND-XD2 được gửi kèm theo qua eOffice và trên 
Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh).   

Văn phòng UBND tỉnh thông báo 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, NgV, NN&PTNT; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- BCH BĐBP, CA tỉnh; 
- UBND huyện biên giới;   
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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