
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:          /SCT-QLTM 

V/v cập nhật các quy định liên 

quan tới xuất nhập khẩu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nhận được các văn bản của Cục Xuất 

nhập khẩu - Bộ Công Thương cập nhật về thông tin, quy định mới liên quan tới 

hoạt động xuất nhập khẩu tại một số quốc gia. Cụ thể: 

1. Công văn số 727/XNK-NS ngày 10/7/2020 của Cục Xuất nhập khẩu 

về việc cập nhật quy định của Ả-rập Xê-út liên quan đến thuế suất thuế nhập 

khẩu đối với một số loại hàng hóa;  

2. Công văn số 736/XNK-NS ngày 14/7/2020 của Cục Xuất nhập khẩu 

về việc quy định mới của Hàn Quốc liên quan đến việc tiếp nhận trực tuyến hồ 

sơ nhập khẩu thực phẩm;  

3. Công văn số 749/XNK-NS ngày 16/7/2020 của Cục Xuất nhập khẩu 

về việc Đài Loan công bố Công báo liên quan đến Dự thảo "Hạn chế xuất khẩu 

gạo vào Đài Loan". 

Trước những thay đổi của các thị trường nước ngoài, nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tìm hiểu và 

cập nhật những thông tin chính thống, kịp thời để phục vụ mục đích nghiên 

cứu và mở rộng thị trường kinh doanh, Sở Công Thương đề nghị Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh phối hợp cung cấp thông tin liên quan tới 03 Công văn nêu 

trên của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tới các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh, đồng thời trong thời gian tới sẽ tiếp tục 

phối hợp với Sở Công Thương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt 

thông tin thị trường, tiêu chuẩn, quy định về chất lượng đối với hàng hóa nhập 

khẩu của các nước. 

(Gửi kèm Công văn số 727/XNK-NS ngày 10/7/2020; Công văn số 

736/XNK-NS ngày 14/7/2020; Công văn số 749/XNK-NS ngày 16/7/2020 của 

Cục XNK - Bộ Công Thương) 

Sở Công Thương Lạng Sơn đề nghị quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải trên trang tin); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Liễu Anh Minh 



 2 

 


		2020-07-22T10:29:50+0700


		2020-07-22T10:35:52+0700


		2020-07-22T10:35:52+0700


		2020-07-22T10:35:52+0700




