
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

V/v thông quan xuất nhập 

khẩu hàng hoá qua cửa khẩu 

phụ Na Hình, huyện Văn Lãng 

 

 

                           

Kính gửi:  
 

 

- Sở Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Các cơ quan kiểm dịch: Động vật, thực vật, y tế. 
      

Xem xét Báo cáo số 218/BC-BQLKKTCK ngày 28/8/2020 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc khôi phục thông quan tại cửa 

khẩu phụ Na Hình và kết quả trao đổi với Chính phủ nhân dân thị  Bằng Tường, 

Quảng Tây, Trung Quốc ngày 28/8/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Đồng ý với đề xuất khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa xuất 

nhập khẩu qua cặp cửa khẩu phụ Na Hình - Kéo Ái; thời gian thực hiện từ ngày 

31/8/2020. 

2. Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế chủ trì, phối 

hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Na Hình kiểm tra, bảo đảm các 

điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định trong khu vực cửa khẩu 

Na Hình, nhất là tại khu vực bến bãi, đồng thời tạo thuận lợi cho thông quan 

hàng hóa xuất nhập khẩu. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan 

tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan kiểm dịch 

(Động vật, thực vật, y tế), doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu Na 

Hình và các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện thông 

quan hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh người và phương tiện đảm bảo 

đúng các quy định hiện hành, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy 

trình về phòng, chống dịch COVID-19 qua cửa khẩu; kịp thời báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.  

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: CT, NgV, GTVT, NN&PTNT; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Văn Lãng;   

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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