
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v thương nhân người nước 

ngoài kinh doanh tại cửa khẩu 

Tân Thanh 

 

           Kính gửi:      

- Công an tỉnh; 

- Công ty TNHH Vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương. 

                    

Xem xét Báo cáo số 2229/BC/CAT-PA08,PV01 ngày 11/6/2021 của Công 

an tỉnh về việc đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và 

thương nhân người nước ngoài kinh doanh tại cửa khẩu Tân Thanh; đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Vui chơi giải trí và du lịch 

Thái Dương được mời, bảo lãnh cho số thương nhân người Trung Quốc nhập 

cảnh Việt Nam, đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh để thực hiện hợp đồng và hoạt 

động thương mại như đề xuất của Công an tỉnh tại Báo cáo trên. 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xem xét, 

tham mưu UBND tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho Công ty 

TNHH Vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương được mời, bảo lãnh cho số 

thương nhân người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, đến khu vực cửa khẩu Tân 

Thanh thực hiện hợp đồng và hoạt động thương mại; báo cáo UBND tỉnh trong 

tháng 6/2021.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, doanh nghiệp liên quan 

biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở, ngành: LĐTBXH, YT, CT, NgV, 

  Ban QL KKTCK Đồng Đăng-LS; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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