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 TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

 
Số: 67 /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày 17 tháng 01  năm 2019 

V/v  tăng cường công tác quản lý  nhà 
nước đối với hoạt động ngoại hối, 
hoạt động kinh doanh vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
 
    

                    Kính gửi:  
                                   - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; 
                                   - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; 
       - Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường; 
                                   - UBND các huyện, thành phố. 
  

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngoại hối, 
hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh  
yêu cầu: 

 1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường 
công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các quy định của 
pháp luật đến các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, các cá 
nhân hoạt động bàn đổi ngoại tệ CNY nhằm hướng các đối tượng kinh doanh này 
hoạt động tuân thủ đầy đủ và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu UBND tỉnh các biện 
pháp nhằm quản lý có hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, 
mỹ nghệ, hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh.    

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 

- Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện 
thủ tục, hồ sơ đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; thực hiện cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn thực hiện quản lý 
về điều kiện kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ theo 
quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn quản lý tốt hoạt 
động của các bàn đổi ngoại tệ cá nhân CNY. 

- Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan để phục vụ công 
tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động 
ngoại hối trên địa bàn. 
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3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng 
trên địa bàn thực hiện quản lý về đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý 
chất lượng, nhãn hàng hóa vàng, trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. 

4. Cục Thuế quản lý tốt tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các doanh 
nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; các bàn đổi ngoại tệ cá nhân trên địa 
bàn theo quy định. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về hóa đơn hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Phối 
hợp cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh để có biện pháp 
xử lý phù hợp đối với trường hợp vi phạm về pháp luật thuế. 

5. Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn trong công 
tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh 
doanh vàng, hoạt động kinh doanh của các bàn đổi ngoại tệ cá nhân CNY và hoạt 
động ngoại hối trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các ngành 
chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng trang sức, 
mỹ nghệ, hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân; tăng cường kiểm tra các 
địa điểm kinh doanh thường xuyên phục vụ khách du lịch nước ngoài để ngăn 
chặn hành vi niêm yết giá, quảng cáo và nhận thanh toán giá cả hàng hóa, dịch vụ 
bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh vàng. Thực 
hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Cung cấp thông 
tin đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho Ngân hàng 
Nhà nước Chi nhánh tỉnh để phối hợp quản lý. 

8. UBND các huyện, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng của 
tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh 
vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động ngoại hối trên địa bàn./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TT và TT, TP, CT; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH(VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Nguyễn Công Trưởng 
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