
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1IQI CHU NGIft VIIT NAM 
TI-I! XA CU'A LO Dôc Lñp - Tti' do — I-I,nh ph(ic 

So: /IJBND-VP 
V/v phIa Lao nht trI ma lai các 
cü'a khãu chInh và cü'a khâu phu 

phuc vu boat dng xuât nhp khâu 

KInh gu'i: 

Ci'ci L, ngày iháng 9 näin 2022 

- Các phàng, ban, ngành, doaii the th xã; 
- UBND các phirà'ng. 

UBND thi xä nhn ducc  Cong van s 7 137/UBND-VX ngày 9/9/2O22 

cia UI3ND tinh v/v phia Lao nhât trI rnO' Iai  các cua khâu chInh và cua khâu pliii 

piiijc vçt boat d5ng  xut nhp cänh. Qua do ChIifti phü Lao nht trI cho phCp 1110' 

cra trO' 'ai  tt cã các cra kiiu chInh và cüa khu phij trên toàn quôc dC phuc 

xuât nhâp cänh. Dê tlnrc hien  chU tnrGng cUa ChIiih phU và thOa thutn giCia tinh 

Ngh An và tinh Hüa Phãn, tinh Bôlykhãrnsay v vic khôi phic chmnh sách 

xuât nhap cành trong tinh hinh rnOi, theo do 1<hOi phuc climb sách xut, nliip 

caiih cua Viët Narn di vYi cüa khâu chInh và cc cra khu phu trOn dia bàn tip 

giàp vO'i huh 1-Ida Phãn và tInh Boolykharnsay I o. 

UBND thi xà yêu cu các phOng, ban, iigành, doàn the, U13ND càc 

phtrng trên cc s chirc nãng, nhirn vij cda do'n v thông báo, thông tin den 

doanh nghip, t chrc, Ca nhân có lien quan tht'c bit, dng thdi p1ni h'p vi 

các lye  Iu'cing chirc nang tai  cra khu triên kLii ihi'c hen tt các nOi dung có 

Iiii quan dn vic ChInh phd Lao rn laj các hoii dông xut nhp cânh tai  ec 

ctsa khâu ciiInh và cCra khâu phu./. 

No'i nhan. 

- Niur trn; 
- I ,uu: VT. 

'FM. UY BAN NHAN DAN 
KT, CHU TICH 

P110 CHU flCII 

 

 

Hoing Van Phuc 
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