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GIẤY MỜI 

Vv xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tƣ bến xe ô tô  

XNK Ba Sơn - Thiên Trƣờng 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 2199/VP-KTTH ngày 04/6/2019 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư bến xe ô tô XNK Ba Sơn - 

Thiên Trường; 

Để có cơ sở báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị tham dự cuộc họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ban chủ trì; các phòng Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch tổng 

hợp; Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị-Bảo Lâm. 

- Đại diện lãnh đạo sở, ngành: Tài chính; Công Thương; Bộ Chỉ huy Bộ 

đội biên phòng tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc. 

- Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Ba Sơn (Đề nghị BCH BĐBP tỉnh mời giúp). 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị. 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần đầu tư bến xe ô tô XNK 

Ba Sơn - Thiên Trường. 

2. Nội dung: 

Xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư bến xe ô tô XNK Ba Sơn - 

Thiên Trường tại Công văn số     TTr-CNĐN ng y           (có văn bản gửi kèm 

theo).                                                                                                                                                                                                         

3. Thời gian: Từ 08 giờ  0 phút, ngày 07/6/2019 (thứ sáu) 

4. Địa điểm: Phòng Hội đ m tầng  , to  nh  cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. 

5. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị th nh phần dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến theo chức năng, 

nhiệm vụ; 
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- Đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư bến xe ô tô XNK Ba Sơn - Thiên Trường 

báo cáo tình hình thu giá dịch vụ tại cửa khẩu Co Sâu từ đầu năm      đến 

31/5/2019 và giải trình bổ sung các nội dung liên quan theo yêu cầu của các thành 

phần dự họp. 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị-Bảo Lâm bố trí phòng họp v  các 

điều kiện l m việc. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính mời 

các thành phần tham dự đúng thời gian, địa điểm. . 

Nơi nhận:                                                              
- Như th nh phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, KHTH; 

- Lưu: VT.                                                 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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