
 

 

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 4 năm 2021 

V/v xem xét đề nghị xử lý hàng 

hóa tồn đọng của Cục Hải quan 

                               
  Kính gửi:  Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. 

     

Xem xét Công văn số 653/HQLS-GSQL ngày 31/3/2021 của Cục Hải 

quan về việc xin xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan, 

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

Tại Công văn trên, Cục Hải quan chưa đề cập đến quyết định xử lý vi 

phạm hành chính đối với vi phạm của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 

Điều 30 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, do vậy UBND tỉnh 

chưa có đủ cơ sở để xem xét đề nghị của Cục.  

Yêu cầu Cục Hải quan báo cáo, bổ sung làm rõ nội dung trên và dự thảo 

công văn của UBND tỉnh đề nghị tổ chức tín dụng nơi doanh nghiệp nộp tiền ký 

quỹ trích số tiền ký quỹ để thanh toán các chi phí liên quan đến việc xử lý lô 

hàng tồn đọng theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cục Hải quan và các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 

                   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, TC, NgV, TN&MT; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;  

- BCH BĐBP, CA tỉnh, Cục QLTT;  

- C,PVP 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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