
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

V/v tiếp tục tăng cường và đổi mới 

công tác quản lý hoạt động của các 

tổ chức, cá nhân làm dịch vụ xuất 

nhập khẩu, xây dựng đại lý hải quan 

hoạt động chính quy, chuyên nghiệp 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 1432/HQLS-GSQL ngày 13/6/2022 của Cục Hải 

quan về việc báo cáo tình hình phối hợp triển khai tổ chức Hội nghị phát triển 

đại lý hải quan trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Việc tăng cường và đổi mới công tác quản lý hoạt động của các tổ 

chức, cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu, xây dựng đại lý hải quan hoạt động 

chính quy, chuyên nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tạo môi trường 

kinh doanh thuận lợi là nhiệm vụ rất quan trọng được UBND tỉnh chỉ đạo thực 

hiện và là nhiệm vụ trọng tâm của Cục Hải quan năm 2022. Yêu cầu Cục Hải 

quan tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo cũng như 

nhiệm vụ trọng tâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022.  

2. Đối với Hội nghị chuyên đề về phát triển đại lý hải quan trên địa bàn 

tỉnh, Cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi với các 

tổ chức, cá nhân làm dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh để tổ chức 

Hội nghị vào thời điểm phù hợp, đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trọng 

tâm của Cục Hải quan năm 2022. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cục Hải quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, TC, NgV, TT&TT; 

- BQL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- BCH BĐBP, CA tỉnh;  

- UBND các huyện biên giới;   

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(LC).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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