
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 3304 /VP-KTTH 

V/v chấp hành quy định kinh doanh 
tạm nhập tái xuất của Công ty 

TNHH Nhã Phương 

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 2019 

 
 

 
Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 
- Cục Hải quan; 
- Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long. 

 

Thực hiện Công văn số 5717/BCT-XNK ngày 08/8/2019 của Bộ Công 
Thương về việc chấp hành quy định kinh doanh tạm nhập tái xuất của Công ty 
TNHH Nhã Phương, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan và các cơ 
quan liên quan dự thảo báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương việc 
chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất của Công ty 
TNHH Nhã Phương theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn trên, hoàn 
thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2019.  

2. Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra 
cụ thể, giám sát chặt chẽ đối với 2 container hàng đông lạnh của Công ty TNHH 
Nhã Phương, không để hàng hoá thẩm lậu vào thị trường nội địa.  

3. Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long duy trì việc cung cấp nguồn điện 
cho 2 container hàng đông lạnh của Công ty TNHH Nhã Phương cho đến khi 
hàng được tái xuất hoặc tiêu huỷ, không để ảnh hưởng đến môi trường. 

(Công văn số 5717/BCT-XNK được gửi kèm theo qua eOffice và trên 
Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.)  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: NgV, TN&MT, TC;    
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 
- Các cơ quan kiểm dịch;  
- UBND huyện Lộc Bình;  
- C, PVP; các phòng CV; TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội      
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