
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:  4766  /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 19  tháng 11 năm 2019 

V/v nghiên cứu, đề xuất lại 
phương án giảm chi phí liên 

quan đến xuất nhập khẩu hàng 
hóa tại một số cửa khẩu hoạt 

động ít sôi động 

 

 

                           

Kính gửi:  
 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

      

Xem xét Báo cáo số 274/BC-BQLKKTCK ngày 06/11/2019 của Ban Quản 
lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc giảm chi phí liên quan đến xuất nhập 
khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu hoạt động ít sôi động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 
đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối 
hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá lại mức độ ảnh 
hưởng của các chi phí (phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, 
tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, phí bến bãi, phí bốc xếp hàng hóa,...) 
tới hoạt động xuất nhập khẩu; nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh trong 
tháng 12/2019. 

 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: KHĐT, GTVT,  XD, YT, CT, NNPTNT; 
- Các cơ quan kiểm dịch, Công an tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTCN, NC, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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