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GIẤY MỜI 

Họp xem xét thực hiện quy trình thu phí tại cửa khẩu Hữu Nghị 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp xem xét thực 

hiện quy trình thu phí tại cửa khẩu Hữu Nghị như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý; phòng Quản lý doanh nghiệp; Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị-Bảo Lâm; 

- Đại diện Tổ tác giả phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng 

hóa xuất nhập khẩu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Đại diện các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Hữu Nghị có tham gia 

vào quy trình thu phí: Hải quan, Biên phòng, Tổ thu phí của Ngân hàng Thương 

mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Lạng Sơn. (Giao Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm mời). 

2. Nội dung: Xem xét, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá 

trình tổ chức thu phí theo báo cáo số 177/BC-TTQLHN ngày 29/8/2019 của 

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

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 8 giờ 00, ngày 06/9/2019 (Thứ Sáu), tại 

phòng họp tầng 4, Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị. 

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

thành phần tham dự họp đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 KT. TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần  mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QLDN.                                               
                                 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

Vũ Việt Hải 
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