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GIẤY MỜI 

V/v xem xét nội dung đề nghị của Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp  

Bằng Tường về kích hoạt hệ thống nhận dạng biển số xe điện tử 

 

 Ngày 10/7/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

(Ban Quản lý) nhận được Thư của Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường 

V/v kích hoạt toàn diện hệ thống nhận dạng biển số xe điện tử; Để có cơ sở báo cáo 

đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo và thống nhất nội dung để phúc đáp Ban Quản 

lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, Ban Quản lý tổ chức cuộc họp với nội dung 

như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); phòng Kế hoạch tổng hợp, Quản lý 

doanh nghiệp, Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị-Bảo Lâm. 

- Đại diện Lãnh đạo sở, ngành: Công Thương, Giao thông vận tải, Ngoại 

vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh.  

- Đại diện Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Trạm 

kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. 

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

- Đại diện một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa khẩu (Đề nghị Chi 

cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị mời giúp). 

2. Nội dung: 

  em x t đề nghị của Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường về 

việc kích hoạt toàn diện hệ thống nhận dạng biển số xe điện tử theo nội dung Thư 

ngày 10/7/2019 (có nội dung Thư gửi kèm theo).                                                                                                                                                                                                   

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 18/7/2019 (thứ Năm). 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, toà nhà cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. 

5. Đề nghị: 

Trân trọng đề nghị các thành phần dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến theo 

chức năng, nhiệm vụ. 
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- Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị-Bảo Lâm bố trí phòng họp, các 

điều kiện làm 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 thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM; 

- Lưu: VT, KH                                                

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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