
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /VP-KT 

V/v thực hiện chế độ thông tin,  

báo cáo tuần về tình hình xuất 

nhâp̣ khẩu hàng hoá qua các 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh  

Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Thông báo số 552/TB-UBND ngày 10/10/2020 của UBND tỉnh 

kết luận cuộc kiểm tra, làm việc với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng 

- Lạng Sơn phối hợp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tuần về tình hình xuất 

nhâp̣ khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Về thông tin cần báo cáo: tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; 

mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu; kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, tăng, 

giảm, nguyên nhân; luỹ kế kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá; những khó 

khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị cần chỉ đạo giải quyết (nếu có). 

2. Về biểu mẫu: theo phụ lục kèm theo. 

3. Thời gian và hình thức gửi báo cáo: trước 11 giờ 00 thứ Sáu hằng tuần 

qua địa chỉ Email: lamchienct@gamil.com.  

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn phối hợp thực hiện./.  
 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, TC; 

- Cục HQ, BCH BĐBP;  

- C, PCVP 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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