
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

Số:             /UBND-KT 
V/v xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa 

khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Vĩnh Yên, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa TT&TT; 

- UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện văn bản số 11596/UBND-CN1 ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 

VĨnh Phúc và Văn bản số 2192/SCT-QLTM&HTQT ngày 30/12/2021 của Sở 

Công thương Vĩnh Phúc V/v xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu các tỉnh biên 

giới phía Bắc. Do tình hình xuất nhập khẩu hiện nay ùn tắc tại cửa khẩu các tỉnh 

biên giới phía Bắc, UBND thành phố Vĩnh Yên yêu cầu Trung tâm Văn hóa 

TT&TT thành phố và UBND các xã, phường:  

Kịp thời triển khai, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông 

tin điện tử của thành phố, xã, phường để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nông 

dân hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nông sản qua biên giới phía Bắc nắm bắt 

tình hình, chủ động có kế hoạch kinh doanh, giảm thiệt hại về kinh tế. 

Yêu cầu Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố, UBND các xã, phường 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT (b/c); 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Thiều Chí Huỳnh 
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