
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

 ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 111/GM- BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày  14  tháng  11 năm 2018 

                       

GIẤY MỜI 

Họp thống nhất nội dung báo cáo và để xuất UBND tỉnh  

về quản lý phƣơng tiện vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma 

 

Để thống nhất nội dung báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về 

phương thức điều hành phương tiện vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu qua cặp 

cửa khẩu Chi Ma (VN) - Ái Điểm (TQ); Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức họp với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

Ban Quản lý: Đại diện lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các phòng chuyên môn 

(KHTH-ĐT, QLDN), Phó giám đốc Trung tâm QLCK Chi Ma; 

- Đại diện các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Cục 

Hải quan Lạng Sơn, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình; 

- Đại diện lãnh đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Chi Ma: Đồn Biên 

Phòng, Chi cục Hải Quan, Trạm kiểm dịch động vật, thực vật, y tế (đề nghị Trung 

QLCK Chi Ma mời giúp) 

 2. Nội dung: Trao đổi thống nhất dự thảo Báo cáo và đề xuất xin ý kiến 

chỉ đạo của UBND tỉnh về phương thức điều hành phương tiện vận chuyển và 

hàng hoá xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm (Gửi dự thảo Báo 

cáo kèm theo Giấy mời này để các ngành, đơn vị nghiên cứu và tham gia ý kiến). 

3. Thời gian:  Từ 14 giờ 30, ngày 16/11/2018 (thứ sáu). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, Tòa nhà kiểm soát liên ngành số 01 

cửa khẩu Chi Ma. 

Kính mời các thành phần tham dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- VP UBND tỉnh (KTTH); 

- Lãnh đạo Ban; 

- CPVP, QLDN; 

- TTQLCK Chi Ma (chuyển GM cho các LL tại cửa 

khẩu Chi Ma), 

- Lưu: VT, KH. 

 KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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