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Số:  1077  /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  25 tháng 3 năm 2019 

V/v quản lý điều hành các 
phương tiện vận tải hàng hóa xuất 
nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma  

 

 

 

            Kính gửi: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

 

Xem xét Báo cáo số 65/BC-BQLKKTCK ngày 15/3/2019 của Ban Quản 
lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về tình hình triển khai thực hiện phương án 
quản lý điều hành các phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa 
khẩu Chi Ma, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn chủ trì, 
phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Sở Ngoại vụ và các 
cơ quan liên quan thảo luận, thống nhất phương án quản lý điều hành các 
phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma theo quy 
định và phù hợp với tình hình quản lý thực tế; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem 
xét trước ngày 10/4/2019. 

 (Báo cáo số 65/BC-BQLKKTCK được gửi qua eOffice và trên Trang thông 
tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các đơn vị: Sở Ngoại vụ, BCH BĐ Biên phòng, 
   Cục Hải quan, Công an tỉnh; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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