
UBND TỈNH AN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:        /SCT-QLTM 
V/v thông tin tình hình hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa và tăng cường 

công tác quản lý người, phương tiện 

vận tải hàng hóa qua các cửa khẩu trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 An Giang, ngày 30  tháng 7  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang;  

- Các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu. 

 

Tiếp nhận Công văn số 1035/SCT-QLTM ngày 27/7/2021 của Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và tăng 

cường công tác quản lý người, phương tiện vận tải hàng hóa qua các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 tại một số tỉnh, 

thành phố trên cả nước. Để kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động xuất nhập 

khẩu và các chủ trương, yêu cầu đối với lái xe, người đi cùng và phương tiện chở 

hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 (đính kèm Công văn số 1035/SCT-QLTM ngày 27/7/2021 của 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn). 

Sở Công Thương tỉnh An Giang thông tin đến quý đơn vị được biết và có 

khuyến cáo đến các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu trên địa 

bàn tỉnh chủ động và thực hiện đảm bảo theo quy định về tăng cường công tác 

quản lý người, phương tiện vận tải hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh AG (b/c); 

- Ban GĐ Sở CT; 

- Lưu: VT, P.QLTM. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Tâm 
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