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GIẤY MỜI 

V/v thống nhất các biện pháp quản lý  

tuyến đường qua khu vực Khu phi thuế quan 

 

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

UBND tỉnh tại Thông báo số 732/TB-UBND ngày 27/12/2019 tại cuộc kiểm tra 

công tác chu n bị đưa tuyến đư ng chuy n d ng v n t i  hàng hóa qua khu vực 

mốc 10  /2-1089 vào hoạt động. Ban Qu n lý Khu kinh tế cửa kh u Đồng Đăng-

Lạng (Ban Qu n lý) tổ chức cuộc họp với các nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Qu n lý, chủ trì; đại diện các phòng chuyên môn và Trung 

tâm Qu n lý cửa kh u Tân Thanh-Cốc Nam. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi 

trư ng, Công Thương, C c H i quan, Bộ chỉ huy Bộ đội Bi n phòng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng. 

- Đại diện các lực lượng chức năng tại cửa kh u Tân Thanh (đề nghị Trung 

tâm Qu n lý cửa kh u Tân Thanh-Cốc Nam m i giúp). 

2. Nội dung: Kh o sát, bàn bạc các biện pháp qu n lý tuyến đư ng qua khu 

vực Khu phi thuế quan, đ m b o an ninh tr t tự, vệ sinh môi trư ng khu vực. 

3. Thời gian, địa điểm: Từ 08 gi  00 phút, ngày 16/01/2020 (Thứ năm) t p 

trung tại đầu tuyến đư ng giao thông Khu phi thuế quan (ngã 3 đấu nối với  

QL4A) để cùng tiến hành kh o sát. Sau khi kết thúc kh o sát sẽ họp tại phòng họp 

tầng 2, Cổng cửa kh u Tân Thanh huyện Văn Lãng. 

Ban Qu n lý Khu kinh tế cửa kh u Đồng Đăng - Lạng Sơn trân trọng kính 

m i các thành phần tham dự đúng th i gian, địa điểm./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần m i; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- TTQLCKTT-CN (chu n bị phòng họp); 

- Lưu: VT, KH.                                                 
                                 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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