
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     
Số:          /SCT-XNK 

V/v thực hiện hoạt động xuất 

nhập khẩu, vận chuyển hàng 

hóa qua biên giới. 

Thanh Hóa, ngày         tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở: Y tế; Giao thông vận tải; Ngoại vụ. 

- Các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

Cục Hải Quan tỉnh Thanh Hóa; Công an tỉnh; 

- UBND huyện Quan Sơn; UBND huyện Thường 

Xuân; UBND huyện Mường Lát.  

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại Công 

văn số 4271/UBND-KTTC ngày 07/4/2020 về việc thực hiện hoạt động xuất 

nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới. 

Để triển khai thực hiện Công văn số 2308/BCT-XNK ngày 31/3/2020 của 

Bộ Công Thương về việc hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua 

biên giới (Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Thanh 

Hóa), Sở Công Thương đề nghị các sở, ngành, địa phương: Sở Y tế, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải Quan 

tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh, UBND huyện Quan Sơn, UBND huyện Thường 

Xuân, UBND huyện Mường Lát, căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước 

và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nghiên cứu, chủ động và 

phối hợp thực hiện các nội dung liên quan tại Công văn số 2308/BCT-XNK 

ngày 31/3/2020 của Bộ Công Thương.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.  

Đề nghị các sở, ngành, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, XNK. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Lữ Minh Thư 
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