
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KT 

V/v xem xét đề nghị của một số 

doanh nghiệp thường xuyên xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị  

Lạng Sơn, ngày          tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

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

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 

Lạng Sơn.  

 

UBND tỉnh nhận được Đơn kiến nghị đề ngày 25/8/2020 của một số 

doanh nghiệp thường xuyên xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị kiến nghị việc Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 

Nam tại trụ sở Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị thông báo thời gian làm việc không 

đồng nhất với các đơn vị khác trong cửa khẩu, ảnh hưởng rất lớn đến thông quan 

hàng hóa xuất nhập khẩu, phát sinh chi phí lưu kho bãi, gây tổn thất cho doanh 

nghiệp (nội dung chi tiết trong đơn kèm theo).  

Sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi 

nhánh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan xem xét đề nghị trên của các doanh 

nghiệp; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 06/9/2020.   

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, KH&ĐT, TC, NgV, GTVT;  

- BCH BĐBP tỉnh, Cục HQ tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc;  

- 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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