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GIẤY MỜI 

Về việc xem xét đề nghị của  

Công ty cổ phần Logistics quốc tế Lạng Sơn 

 

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

UBND tỉnh tại Công văn số 2747/VP-KTTH  ngày 05/7/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc  em   t đề nghị của Công t  cổ phần Logistics quốc tế Lạng 

Sơn liên quan đến Chương trình hợp tác với đối tác Trung Quốc; 

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 Quản lý (chủ trì); các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu Tân Thanh-Cốc Nam. 

- Đại diện Lãnh đạo sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Giao thông vận 

tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải 

quan tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo Đồn Biên phòng Tân Thanh, Trạm kiểm soát Biên phòng 

cửa khẩu Cốc Nam. 

- Đại diện Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cốc Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Logistics quốc tế Lạng Sơn. 

2. Nội dung: 

 em   t đề nghị của Công ty cổ phần Logistics quốc tế Lạng Sơn tại Văn bản 

số           CV-LQL ngà            liên quan đến Chương trình hợp tác với đối 

tác Trung Quốc (có văn bản gửi kèm theo).                                                                                                                                                                                                   

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 15/7/2019 (thứ Hai). 

4. Địa điểm:  Phòng họp tầng 3, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn (Địa chỉ: số 7, Lý Thái Tổ, phường Đồng Kinh thành phố Lạng 

Sơn). 

5. Đề nghị: 

- Công ty cổ phần Logistics quốc tế Lạng Sơn chuẩn bị các nội dung giải 

trình, làm rõ về các đề xuất kiến nghị. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến sự 

cần thiết, sự phù hợp các qu  định của pháp luật và thông lệ quốc tế.  
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- Các thành phần dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm 

vụ. 

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 thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các phòng: KHTH, QLDN; 

- Lưu: VT, KH                                                

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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