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GIẤY MỜI 

Thực hiện Công văn số 5199/VP-KGVX ngày 27/12/2018 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng 

hoá xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ Nà Nưa, Bình Nghi, Na Hình; Ban quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp 

kiểm tra việc sử dụng phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hoá xuất 

nhập khẩu của các ngành chức năng và doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại 03 cửa 

khẩu phụ nêu trên, cụ thể như sau: 

1. Thành phần  

- Lãnh đạo Ban Quản lý, phòng Quản lý doanh nghiệp và Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu Tân Thanh-Cốc Nam; 

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Tổ tác giả;  

- Đại diện lãnh đạo Lực lượng chức năng và các doanh kinh doanh bến 

bãi sử dụng phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hoá xuất nhập khẩu 

tại các cửa khẩu phụ Nà Nưa, Bình Nghi, Na Hình (giao Trung tâm Quản lý Tân 

Thanh-Cốc Nam phối hợp với Đồn Biên phòng được giao Trưởng cửa khẩu 

mời); 

2. Nội dung 

Kiểm tra việc triển khai, vận hành phần mềm quản lý phương tiện xuất 

nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu của các lực lượng chức năng, doanh nghiệp 

kinh doanh bến bãi.  

- Đề nghị các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, các doanh nghiệp kinh 

doanh bến bãi chuẩn bị điều kiện làm việc theo yêu cầu. 

3. Thời gian, địa điểm 

STT Cửa khẩu Thời gian Địa điểm 

1 Nà Nưa 
Từ 09 giờ 30 ngày 

15/01/2019 

Tại Nhà làm việc liên ngành và tại 

bến xe 

2 Bình Nghi 
Từ 09 giờ ngày 

16/01/2019 

Tại Nhà làm việc của các lực lượng 

và các bến, bãi  

3 Na Hình 
Từ 14 giờ ngày 

16/01/2019 

Nhà làm việc liên ngành cửa khẩu 

và bến xe 
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Ban Quản lý trân trọng kinh mời các đại biểu tham dự cuộc họp đúng thời 

gian, địa điểm nêu trên./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng KHTH; 

- Lưu: VT; QLDN 
 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 
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