
 

 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 

V/v chỉ đạo sau Hội nghị đối 

thoại doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu hàng hóa qua địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

 

                           

Kính gửi:  
 

 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Cục Hải quan;  

- Sở Công Thương;  

- Sở Khoa học và Công nghệ;  

- UBND huyện Cao Lộc.  
      

Xem xét Báo cáo số 95/BC-BQLKKTCK ngày 23/4/2021 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021, 

đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

1. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục chủ động phối 

hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tăng 

cường công tác quản lý cửa khẩu, phối hợp điều tiết, phân luồng phương tiện ra 

vào các bến bãi khu vực cửa khẩu; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Đội lái 

xe chuyên trách tại các cửa khẩu; tăng cường công tác đối ngoại, trao đổi hội đàm 

với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để kéo dài thời gian thông quan tại 

các cửa khẩu, sớm khôi phục thông quan trở lại các cửa khẩu phụ khác (nhất là 

cửa khẩu phụ Bình Nghi); thường xuyên nắm tình hình để phối hợp giải quyết kịp 

thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá thuộc 

thẩm quyền và tham mưu, đề xuất giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.  

2. Cục Hải quan tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá việc triển khai thực hiện Nghị định số 

128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực Hải quan và các quy định khác có liên quan; tiếp tục 

chủ động báo cáo Tổng cục Hải quan các khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hải quan. 

3. Sở Công Thương chủ động nghiên cứu, kiến nghị Bộ Công Thương 

hướng dẫn việc dán tem năng lượng đối với các mặt hàng nhập khẩu thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Công Thương; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh 

để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu 

thụ sản phẩm. 
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4. Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hoá thực hiện việc đăng ký kiểm tra chất 

lượng hàng hóa trên hệ thống một cửa quốc gia.   

5. UBND huyện Cao Lộc khẩn trương thực hiện dứt điểm việc giải phóng 

mặt bằng đối với 2,28 ha diện tích còn lại của dự án tại cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị theo đề nghị của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. 

6. Các sở, ngành khác có liên quan chủ động phối hợp triển khai các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận 

lợi, thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và thực hiện tốt công 

tác phòng chống dịch bệnh, đầu tư dự án tại các khu vực cửa khẩu. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
                

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: YT, GTVT, KH&ĐT, NgV; 

- CA tỉnh, BCH BĐBP, Cục QLTT, Cục Thuế; 

- UBND huyện biên giới;  

- Các cơ quan kiểm dịch;  

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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