
TJBND THANH PHO HA NOT CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VJiT NAM 
S CONG THU'QNG Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S& 2Ft /SCT-QLTM 
Vv thiic hiên chi dao cüa Bô 

Cong Thucmg và UBND TP UN 
ye hoat dng XNK, mu.a ban, trao 

dôi hang hóa qua biên gi&i 

HàNôi, ngày O'f tháng t' näm 2020 

KInh gui: Các doanh nghip xut n14p khu trên dja bàn thành pM Ha Ni 

Thrc hin kin chi dao  cüa B Cong Th1x(mg tii van ban s6 3461/XNK-

TMQT ngày 14/5/2020 và kin clii do cüa UBND thành pM Ha Ni ti van 
bàn so 4480!VP-KT ngày 01/6/2020 v hot dng xut nhp khu, mua ban, trao 
di hang hóa qua biên giói; 

S Cong Thuong Ha Ni d nghi. các doanh nghip: 

Tip tic thirc hin nghiêm tue khuyn cáo cüa B Cong Thucing khi thirc 
hin xut nhp kIiu hang hóa vâi Trung Quc qua biên gi9i theo các ni dung 

dã duge d cp tai  các van ban s 1660/SCT-QLTM ngày 24/4/2020 và 
1845/SCT-QLTM ngày 08/5/2020 cüa Si Cong Thuong. 

- Chü dng en nhc, diiu chinh tin d dua hang hóa len biên giói phñ 
h'p vâi näng 1irc thông quan cña các c1ra khu; da dng hInh thrc vn chuyn - 
giao nhn hang hóa, khai thác ti da tuyn 4n tài duèng st lien vn dê giám áp 
iyc cho các ci'ra khu du?mg b. 

Trân trçng./. z_- 

No'inhân: 
- Nlui trén; 
- B Cong Thircmg (d b/c); 
- TJBND TP RN (dé b/c); 
- D/c Gf. Sâ (dé b/c); 
-CácdJcPGDSx; 
- Liru: VT, QLTMp. 
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Nguyn Thanh Hãi 
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