Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Chi cục HQCK Cà Roòng
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Được sự nhất trí của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, sáng ngày 23/8/2013, Chi cục HQCK Cà Roòng tổ
chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (01/9/2003 – 01/9/2013).

Tới dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh
Quảng Bình; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện Bố
Trạch; đồng chí Trần Phong, huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch; đồng chí
Phạm Xuân Diệu, Trung tá, Phó tham mưu trưởng BCH Biên phòng tỉnh; đồng chí Ngô Đức
Hiếu, Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VI cùng các đồng chí đại diện lãnh
đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.
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Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tình - Chi cục trưởng đã ôn lại chặng được 10 năm hình
thành và xây dựng của Chi cục HQCK Cà Roòng. 10 năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất
định cùng với những đặc thù về cơ chế quản lý đối với cửa khẩu phụ cũng như khả năng khai
thác, kinh doanh, trao đổi hàng hóa trên tuyến đường 20, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua
cửa khẩu Cà Roòng không sôi động và đa dạng như các cửa khẩu khác, nhưng bằng ý chí tự
lực tự cường, sự đoàn kết, đồng thuận, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao, Chi
cục HQCK Cà Roòng đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cục Hải
quan tỉnh Quảng Bình ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HQQB đã chia
sẽ những khó khăn trong chặng đường 10 năm của Chi cục HQCK Cà Roòng; đồng thời ghi
nhận những kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Cục trưởng cũng nhấn
mạnh, hiện nay khi hoạt động XNK đã trở lại, tuyến đường 20 sắp sửa được nâng cấp hoàn
thiện, đòi hỏi Chi cục HQCK Cà Roòng phải tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, XNC
trên cơ sở đúng nguyên tắc, chế độ Pháp luật; chủ động tham mưu cho lãnh đạo Cục, lãnh
đạo tỉnh về mọi vấn đề liên quan đến việc tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC, đầu tư
thương mại; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát; tiếp tục duy trì và chấp hành
nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính;...
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Tin tưởng rằng, khi con đường 20 được sửa chữa xong, giao thông sẽ thuận lợi cùng với sự phát
triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Quảng Bình, sự thu hút du lịch của vườn
Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong tương lai hoạt động thương mại qua cửa khẩu Cà
Roòng sẽ ngày càng phát triển, thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến
làm thủ tục.

Hồng Anh – Minh Hồng
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