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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 

397/TB-UBND ngày 29/8/2018. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp với thành phần và nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý; Ban QLDA; Trung tâm quản lý cửa 

khẩu Tân Thanh - Cốc Nam; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (Đề nghị Bộ chỉ 

huy mời giúp Đồn biên phòng Tân Thanh, Trạm kiểm soát biên phòng Tân 

Thanh); 

- Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan (Đề nghị Cục Hải quan mời giúp Chi 

cục Hải quan Tân Thanh) ; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng ; 

- Đại diện lãnh đạo cơ quan kiểm dịch: Y tế, Thực vật, Động vật ; 

- Đại diện Công ty TNHH 1 thành viên đầu tư Minh Bảo (tư vấn thiết kế). 

2. Nội dung: Họp lấy ý kiến vị trí, quy mô dự kiến xây dựng bốt gác, 

barie số 1, số 2; Vị trí, quy mô nhà làm việc trên tuyến đường phục vụ xuất nhập 

khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung 

Quốc) để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và phương tiện xuất nhập 

cảnh. 

(Gửi kèm theo Giấy mời  phương án thiết kế) 

3. Thời gian: 14 giờ, ngày 14 tháng 11 năm 2018 (thứ tư).  

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân 

Thanh - Cốc Nam. 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn kính mời các đại biểu 

đến dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QLDA.                                                 
                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 
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