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

Số: 1008 /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày  17 tháng 10 năm 2018 

V/v tạo thuận lợi cho hoạt động 
xuất khẩu trái cây sang thị trường 

Trung Quốc  

 

  
Kính gửi:  

- Các Sở: Công Thương, Ngoại vụ, Giao thông vận tải; 
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;  
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Công an tỉnh;  
- Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII. 

 

Thực hiện Công văn số 8193/BCT-XNK ngày 08/10/2018 của Bộ Công 
Thương về việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây sang thị trường 
Trung Quốc, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý 
Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải 
quan, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII và các cơ quan liên 
quan chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp như: Phân luồng thông quan 
xuất khẩu, điều tiết kịp thời các phương tiện vận tải để tránh tình trạng ùn ứ, ách 
tắc trên các quốc lộ và các tuyến đường dẫn vào cửa khẩu, tăng cường công tác 
an ninh, trật tự, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường,... nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam qua địa bàn tỉnh. 

2. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đàm phán, vận động phía 
Trung Quốc cho phép nhập khẩu nông sản, trái cây tươi của Việt Nam qua một số 
cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, 
nắm bắt thông tin về việc truy xuất nguồn gốc trái cây tươi nhập khẩu của phía 
Trung Quốc, chủ động giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến Bộ Công 
Thương, UBND tỉnh để phối hợp giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền khi có 
vướng mắc phát sinh, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Bộ Công Thương (b/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);   
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: NN&PTNT, TC;  
- UBND các huyện biên giới;  
- C, PVP UBND tỉnh; 
  các phòng: TH, KTN, TTTH-CB;              
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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