UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4878 /VP-KT

Lạng Sơn, ngày 27

tháng 11 năm 2020

V/v dự thảo văn bản tham gia ý
kiến đối với dự thảo Thông tư quy
định thời điểm nộp chứng từ chứng
nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện Công văn số 14434/BTC-TCHQ ngày 25/11/2020 của Bộ Tài
chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thời điểm nộp chứng từ
chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong khuôn khổ Hiệp định Thương
mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu,
đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên
cứu, dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh đối với dự thảo Thông tư
theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn trên; dự thảo gửi UBND tỉnh trước
ngày 04/12/2020.
(Công văn số 14434/BTC-TCHQ được gửi qua iOffice và trên trang thông
tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh)
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cục Hải quan, các cơ quan liên quan
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: YT, CT, TC, NgV, NN&PTNT;
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- BCH Bộ đội Biên phòng;
- C,PVP UBND tỉnh,
các Phòng CV, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(LC).
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