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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động
thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
Lào ký ngày 27 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới;
Căn cứ Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định
Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 58/TTr-SCT ngày 11
tháng 9 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh sách thương nhân (01 thương nhân) được thực
hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ
Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thương nhân được công bố tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đúng
các quy định của pháp luật về trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên giới tại Hiệp
định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 27 tháng
6 năm 2015; Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định
Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và các quy định có
liên quan.
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Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, thương nhân được công bố
tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm gửi báo cáo về Sở Công Thương tỉnh
Kon Tum theo mẫu quy định để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban
nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Đề nghị Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum thông báo nội dung, danh
sách thương nhân đã được công bố tại Điều 1 Quyết định này lên Cổng thông tin
một cửa quốc gia.
3. Sở Công Thương sao gửi Quyết định công bố danh sách thương nhân
được thực hiện hoạt động thương mại biên giới đến Bộ Công Thương và các
tỉnh, thành phố biên giới trong nước có giáp với nước Cộng hòa dân chủ Nhân
dân Lào; đồng thời thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương
mại biên giới theo quy định.
4. Sở Ngoại vụ thông báo nội dung, danh sách thương nhân đã được công
bố tại Điều 1 Quyết định này đến các tỉnh biên giới của nước Cộng hòa dân chủ
Nhân dân Lào có chung biên giới với Việt Nam.
Điều 3. Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Y tế, Ngoại vụ; Thủ trưởng các đơn vị: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum,
Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban
Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc
Hồi và các thương nhân có tên trong Danh sách công bố tại Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh phụ tráchHTKT;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT.TQT.
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO
QUA CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
Số
TT
1

/QĐ-UBND ngày

tháng

năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh
Đăng ký của
doanh
thương nhân
Số 6001271719 do Sở Kế hoạch
Công ty Cổ phần đầu 30 Nguyễn Chí Thanh,
Công
văn
số
và đầu tư tỉnh Đăk Lăk cấp ngày
tư cao su Đăk Lăk TP Buôn Ma Thuột, 0262.3867.676
70/CT-KD ngày 07
29 tháng 9 năm 2015 (cấp đổi
(DRI)
tỉnh Đăk Lắk
tháng 9 năm 2020
lần thứ 7)
Tên thương nhân

Địa chỉ

Điện thoại

