
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 6 năm 2021 

V/v chưa bổ sung các bốt kiểm 

tra, kiểm soát và bố trí các lực 

lượng chức năng tại tuyến đường 

chuyên dụng vận tải hàng hóa qua 

khu vực mốc 1119-1120 Cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị 

 

 

                           

Kính gửi:  
 

 

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

- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;  

- Các Sở: Y tế, Xây dựng.  
      

 

Xem xét Báo cáo số 131/BC-BQLKKTCK ngày 28/5/2021 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc báo cáo xem xét bổ sung các bốt 

kiểm tra, kiểm soát và bố trí các lực lượng chức năng tại tuyến đường chuyên 

dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1119-1120, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:    

1. Chưa xem xét bổ sung xây dựng mới bốt kiểm tra, kiểm soát tại tuyến 

đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị và chưa thực hiện di chuyển 02 bốt kiểm tra, kiểm soát hiện có lùi về phía 

sau vỉa hè như đề xuất của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

2. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế bố trí đủ lực 

lượng để đảm bảo quản lý, kiểm soát đáp ứng cho 2 làn xuất khẩu, 2 làn nhập 

khẩu, đồng thời nghiên cứu cải tiến quy trình kiểm soát để rút ngắn thời gian 

kiểm tra, kiểm soát thủ tục xuất nhập cảnh của lái xe. 

3. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở 

Xây dựng, các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại 

Công văn số 1954/VP-KT ngày 22/5/2021 để sớm triển khai mở rộng tuyến đường 

chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1119-1120 và bố trí bốt kiểm tra, 

kiểm soát cho đồng bộ; báo cáo UBND tỉnh kết quả trong tháng 7/2021. 

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; 

- Công an tỉnh;  

- UBND huyện Cao Lộc;  

- 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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