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GIẤY MỜI 

Về việc  e       ề nghị liên quan  ến  ầu  ư, nâng cấp 

cặp cửa khẩu phụ Nà Nưa (Việt Nam) - Nà Hoa (Trung Quốc) 

 

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

UBND tỉnh tại Văn bản số 5075/VP-KTTH ngày 12/12/2019 về việc  em   t đề 

nghị liên quan đến đầu tư, nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Nà Nưa (Việt Nam) - Nà 

Hoa (Trung Quốc). Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

(Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp với các nội dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ban Quản lý chủ trì; các phòng KHTH, QLHT, Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu Tân Thanh-Cốc Nam; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Công 

Thương, Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tràng Định; 

- Đồn Biên phòng Pò Mã (đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh mời 

giúp); Đội nghiệp vụ Hải quan Nà Nưa (đề nghị Cục Hải quan tỉnh mời giúp). 

2. Nội dung: Xem   t, thống nhất nội dung báo cáo đề  uất UBND tỉnh về 

đề nghị liên quan đến đầu tư, nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Nà Nưa - Nà Hoa theo 

chỉ đạo tại Văn bản số 5075/VP-KTTH ngày 12/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 26/12/2019 (thứ năm). 

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

Đăng - Lạng Sơn (Địa chỉ: số 19, Lý Thái Tổ, phường Đồng Kinh, thành phố 

Lạng Sơn). 

5. Đề nghị:  

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải Quan tỉnh cung cấp thông 

tin, số liệu hoạt động  uất nhập cảnh,  uất nhập khẩu từ năm 2017 đến nay và 

đánh giá tình hình hoạt động qua khu vực cửa khẩu;  

- Các thành phần dự họp nghiên cứu các nội dung đề  uất của phía Trung 

Quốc theo chức năng, nhiệm vụ để tham gia ý kiến. 
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Gửi kèm Giấy mời này Văn bản số 5075/VP-KTTH ngày 12/12/2019 của Văn 

phòng UBND tỉnh; Thông báo số 3 34-   V    ngày 0  12 2019 của Văn phòng 

Tỉnh ủy. 

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; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, KH                                                

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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