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GIẤY MỜI 

Về việc xem xét lắp đặt hệ thống âm thanh tại cửa khẩu Hữu Nghị  

và cửa khẩu Chi Ma để phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật 

 

 

Thực hiện thông báo số 07/TB-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh 

về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2019. 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; đại diện phòng Quản lý Hạ tầng, Ban 

quản lý dự án và Trung tâm quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Thông tin và truyền thông, Tư pháp, Tài chính; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (đề nghị Bộ chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh mời giúp Đồn, Trạm biên phòng cửa khẩu Chi Ma 

và Đồn, Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị). 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Chi cục Hải 

quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

2. Nội dung: Khảo sát, đề xuất lắp đặt hệ thống âm thanh tại Tòa nhà cửa 

khẩu Hữu Nghị và Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma để phục vụ 

các lực lượng chức năng tuyên truyền các nội dung thông tin, hướng dẫn về các 

quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế cho khách xuất, nhập cảnh 

tại cửa khẩu bằng 03 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh). 

3. Thời gian, địa điểm: Một buổi, ngày 14/02/2020 (Thứ sáu) 

- Từ 8h00 đến 9h30 tại Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma. 

- Từ 10h30 đến 11h30 tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Giao Phòng Quản lý hạ tầng phối hợp với Ban Quản lý dự án và Trung 

tâm quản lý cửa khẩu chuẩn bị các tài liệu liên quan đến Nhà kiểm soát liên 

ngành số 2 cửa khẩu Chi Ma và Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị (nội dung liên quan 

đến vị trí các loa đã được lắp đặt theo thiết kế tại 2 Tòa nhà). 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tham gia ý kiến trong cuộc họp. 
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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:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- TTQLCK (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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