
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2617 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  10  tháng 7 năm 2018 

V/v xem xét báo cáo về phần mềm 
quản lý phương tiện xuất nhập 
cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu 

 
 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 

 Sau khi xem xét Báo cáo số 734/BC-STTTT, ngày 29/6/2018 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về kết quả nghiên cứu, đánh giá khả năng của Hệ 
thống phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu, 
đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, thống nhất với Sở 
Thông tin và Truyền thông để báo cáo, xin ý kiến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng về việc nâng cấp phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng 
hóa xuất nhập khẩu lên công nghệ webased hoạt động môi trường mạng Internet, 
báo cáo UBND tỉnh ngay sau khi có ý kiến của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. 

2. Các nội dung khác tại Báo cáo số 734/BC-STTTT, UBND tỉnh sẽ xem 
xét, chỉ đạo vào thời điểm thích hợp. 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: TT&TT,TC, BQLKKTCK; HQ, 
KBNN, Thuế; 
- Các cơ quan kiểm dịch; 
- UBND các huyện biên giới; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, KTTH, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 

 


		2018-07-10T14:52:18+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




