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VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 

V/v tăng cường phối hợp, hoàn 

thiện hạ tầng bến bãi và dịch vụ 

phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa 

tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 
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Kính gửi:  
 

 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty TNHH Xuân Cương; 

- Công ty TNHH MTV XNK Thuận Thành.  
 

 

Xem xét Đơn đề nghị của Công ty TNHH MTV XNK Thuận Thành về 

việc các doanh nghiệp thiếu mái che bốc dỡ hàng hóa tại Công ty TNHH Xuân 

Cương, Công văn số 123/CV-XC ngày 21/8/2020 của Công ty TNHH Xuân 

Cương về việc trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MTV XNK Thuận Thành và 

Báo cáo số 216/BC-BQLKKTCK ngày 25/8/2020 của Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc xem xét, giải quyết đơn đề nghị của Công ty 

TNHH MTV XNK Thuận Thành, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau:    

 1. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với 

Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các cơ quan liên quan 

chủ động nắm tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị; khi lượng hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra rủi ro khi thông quan và hàng 

hóa phải kiểm hóa, bốc xếp trong nhà có mái che tăng cao cần kịp thời phối hợp 

đề nghị doanh nghiệp kinh doanh bến bãi có giải pháp cung ứng dịch vụ nhằm 

đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá.   

2. UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt 

bằng phần diện tích còn lại thuộc dự án Bến xe, Trạm trung chuyển hành khách - 

hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị để Công ty TNHH Xuân Cương thi công hoàn thiện, sớm đưa toàn bộ 

dự án vào hoạt động, nâng cao năng lực bến bãi phục vụ hoạt động xuất nhập 

khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

3. Đề nghị Công ty TNHH Xuân Cương tiếp tục nâng cao chất lượng dịch 

vụ phục vụ, đầu tư các hạng mục cần thiết tại bến bãi như nhà có mái che, mái 

che di động để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, phù hợp theo mùa để thu 

hút các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

4. Đề nghị Công ty TNHH MTV XNK Thuận Thành trong quá trình kinh 

doanh xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nếu có vướng mắc trong 

sử dụng dịch vụ liên quan đến bến bãi cần chủ động liên hệ, đàm phán với Công 
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ty TNHH Xuân Cương để được giải quyết, đảm bảo hài hoà lợi ích, phù hợp với 

chiến lược kinh doanh của từng công ty và các quy định của pháp luật liên quan.  

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; 

- Cục HQ tỉnh, các cơ quan kiểm dịch; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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