
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

S            /VP-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2019 

V/v tăng cường công tác quản lý hoạt 

động vận tải đường bộ qu c tế 
 

 

  nh g i  Sở Giao thông vận tải. 

 

Thực hiện Công văn s  8381/TCĐBVN-VT ngày 13/12/2019 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc kiểm tra, x  lý phương tiện của Việt Nam và phương 

tiện mang biển s  nước ngoài hoạt động vận tải liên vận tại Việt Nam, đồng ch  Hồ 

Tiến Thiệu,  h  Chủ t ch UBND tỉnh c  ý kiến như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ ph i hợp với Cục Hải 

quan Lạng Sơn, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý 

hoạt động vận tải đường bộ qu c tế trên đ a bàn tỉnh theo thẩm quyền và thực hiện 

các nội dung theo đúng yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn 

trên. 

(Công văn số 8381/TCĐBVN-VT được sao gửi đến các cơ quan liên quan và 

gửi kèm qua iOffice). 

Văn ph ng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan 

liên quan thực hiện    

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ t ch,  h  Chủ t ch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Hải quan Lạng Sơn; 

- Bộ CH Bộ đội Biên ph ng tỉnh; 

- Ban Quản lý   TC  Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành ph ; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: CM, TTTH-CB; 

- Lưu  VT, KTN (VAT). 

 T  CH NH VĂN PHÒNG 

PH  CH NH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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