
 

 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 02 năm 2021 

V/v xem xét kiến nghị của 

doanh nghiệp, hộ tiểu thương 

kinh doanh xuất nhập khẩu nông 

sản tại cửa khẩu Tân Thanh  

 

 

                           

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

Xem xét Công văn số 26/BQLKKTCK-QLDN ngày 13/01/2021 của Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và Công văn số 221/CAT-PA08 

ngày 27/01/2021 của Công an tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các 

doanh nghiệp, hộ tiểu thương kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản tại cửa khẩu 

Tân Thanh, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

1. Liên quan đến vướng mắc của các doanh nghiệp, hộ tiểu thương kinh 

doanh xuất nhập khẩu nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh, ngày 31/7/2020 UBND 

tỉnh đã có Văn bản số 912/UBND-THNC báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị 

xem xét, giải quyết. Tuy nhiên đến nay chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an, do vậy đề xuất cấp Giấy thông hành 

xuất nhập cảnh vùng biên giới cho đại diện doanh nghiệp, hộ tiểu thương như đề 

xuất của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và Công an tỉnh chưa 

đủ cơ sở pháp lý để UBND tỉnh xem xét. 

2. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn thông báo cho 

các doanh nghiệp, hộ tiểu thương được biết; đồng thời yêu cầu rút kinh nghiệm 

trong quá trình tham mưu giải quyết các vấn đề vướng mắc cần tổ chức nghiên 

cứu kỹ lưỡng sự phù hợp với quy định của pháp luật, có sự tham vấn, lấy ý kiến 

của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực liên quan để đảm bảo 

tính khả thi trước khi đề xuất UBND tỉnh. 

3. Giao Công an tỉnh chủ động xin ý kiến Bộ Công an để sớm có hướng dẫn 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 

76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, 

thủ tục, thẩm quyền cấp thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./.    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, YT, GTVT, KH&ĐT, NgV; 

- CA tỉnh, BCH BĐBP, Cục HQ; 

- Các cơ quan kiểm dịch; 

- UBND huyện Văn Lãng;  

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Dương Văn Chiều 
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