
 

 

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 phối hợp với đơn vị liên quan 

của Bộ Y tế tham mưu báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ cho phép thực hiện 

thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa 

khẩu song phương Chi Ma 

Lạng Sơn, ngày           tháng 01 năm 2021 

 

                                                

Kính gửi:   

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Trưởng Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

 

Ngày 31/12/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 11060/VPCP-

KTTH về việc nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh 

Lạng Sơn, theo đó đề nghị Bộ Y tế khẩn trương lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, địa 

phương liên quan, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng Quy chế 

làm việc của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng  

tại Văn bản số 10557/VPCP-KTTH. Để sớm triển khai được việc thực hiện thí 

điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, thúc đẩy hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, thủ trưởng các cơ quan liên quan chủ động liên 

hệ, phối hợp lãnh đạo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế để báo cáo, 

cung cấp các nội dung liên quan và khẩn trương đề nghị Cục sớm tổng hợp, 

tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho 

phép thực hiện thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi 

Ma, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 01 năm 2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để thủ trưởng các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: CT, NN&PTNT, NgV, TP; 

- Cục HQ, BCH BĐBP, CA tỉnh; 

- Các cơ quan kiểm dịch;  

- UBND huyện Lộc Bình;   

- 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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