
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
            VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

V/v dự thảo báo cáo đề xuất giải 
pháp khuyến khích xuất khẩu 

chính ngạch qua các cửa khẩu 
quốc tế, cửa khẩu chính 

 

              

Kính gửi: Sở Công Thương. 

 

Thực hiện Công văn số 7458/BCT-XNK ngày 24/11/2021 của Bộ Công 
Thương về việc đề xuất giải pháp khuyến khích xuất khẩu chính ngạch qua các 

cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự 
thảo báo cáo của UBND tỉnh theo đúng nội dung đề cương tại Công văn trên, 

hoàn thành, gửi UBND tỉnh trước ngày 10/12/2021.  

2. Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 
Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, 

các cơ quan kiểm dịch, UBND các huyện biên giới và các cơ quan liên quan 
nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích xuất khẩu chính ngạch 

qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính liên quan đến lĩnh vực, địa bàn quản 
lý, phụ trách; gửi về Sở Công Thương và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

03/12/2021 để tổng hợp báo cáo. 

(Công văn số 7458/BCT-XNK được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NgV, GTVT,TC, KH&ĐT,  
  TT&TT, YT, NN&PTNT; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- Cục HQ, BCH BĐBP, CA tỉnh; 
- Các cơ quan kiểm dịch; 
- UBND các huyện biên giới;  
- C,PVP UBND tỉnh,  
  Các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  
- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Dương Văn Chiều 

  


		2021-11-25T22:49:18+0700
	Dương Văn Chiều


		2021-11-26T09:42:15+0700


		2021-11-26T09:42:15+0700


		2021-11-26T09:42:15+0700




