
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 3557   /VP-NC Lạng Sơn, ngày  28 tháng 8 năm 2019 

V/v Đoàn công tác Thái Lan đến 
làm việc với Cục Hải quan 

 

 
           Kính gửi: 

- Sở Ngoại vụ; 
- Cục Hải quan; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 

Sau khi xem xét Công hàm số 57001/709 ngày 21/8/2019 của Đại sứ quán 
Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội; Công văn số 522/SNgV-HTQT ngày 26/8/2019 
của Sở Ngoại vụ về việc đề nghị cho phép tiếp, làm việc với Đoàn công tác Thái 
Lan, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý việc Đoàn công tác Hội đồng phát triển kinh tế và xã hội quốc gia 
Thái Lan (gồm 07 người) đến làm việc với Cục Hải quan theo đề nghị của Đại sứ 
quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội. 

Thời gian: 11h00 - 12h00, ngày 29/8/2019 (thứ Năm). 

Địa điểm: Khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. 

Nội dung: Tìm hiểu về công tác quản lý cửa khẩu (tình hình quản lý hoạt 
động thương mại, xuất nhập khẩu) tại tỉnh Lạng Sơn.  

2. Phân công thực hiện: 

- Giao Sở Ngoại vụ thông báo ý kiến của UBND tỉnh tới Đại sứ quán Vương 
quốc Thái Lan tại Hà Nội; phối hợp với Cục Hải quan và các lực lượng tại cửa 
khẩu Hữu nghị đón tiếp và hỗ trợ thủ tục xuất cảnh cho Đoàn đi Trung Quốc. 

- Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan 
tiếp, làm việc với Đoàn; kết thúc làm việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

- Cục Hải quan và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị tại 
cửa khẩu Hữu Nghị phối hợp với Sở Ngoại vụ hỗ trợ thủ tục xuất cảnh cho Đoàn.  

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

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Công an tỉnh; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, TH, KTTH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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