
 

 

 

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 quản lý, vận hành đội lái 

xe chuyên trách vận chuyển 

hàng hoá qua biên giới tại cửa 

khẩu Tân Thanh 

 

 

                           
Kính gửi:  

 

 

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

- Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;   

- Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên.  
      

Xem xét Công văn số 19/BN-CV ngày 02/02/2021 của Công ty cổ phần 

vận tải thương mại Bảo Nguyên về việc thành lập đội lái xe chuyên trách hoạt 

động xuất nhập khẩu và Công văn số 94/BQLKKTCK-QLDN ngày 04/02/2021 

của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc doanh nghiệp đề 

nghị được giao quản lý Đội lái xe chuyên trách, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

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

với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các cơ quan liên quan tổ chức họp 

xem xét kỹ lưỡng phương án thực hiện của các doanh nghiệp, thống nhất ý kiến 

các ngành để đề xuất lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành đội lái xe chuyên 

trách đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, tạo thuận lợi cho thông quan 

xuất nhập khẩu hàng hoá và an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu Tân Thanh; 

báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 19/02/2021.   

 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,  GTVT, KH&ĐT, NgV; 

- Cục HQ, CA tỉnh; 

- 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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