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GIẤY MỜI 

Về việc xem xét  hoạt động các bến bãi ngoài khu vực  

cửa khẩu Cốc Nam trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 131/BC-SYT ngày 20/3/2020 của Sở Y tế về 

Kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại các bãi bốc 

dỡ hàng hóa cửa khẩu Cốc Nam, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đề xuất việc hoạt động các bến bãi 

không đáp ứng các quy định của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch 

Covid-19; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2020 (Công văn số 

1097/VP-KTTH ngày 25/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh). 

Để thống nhất nội dung báo cáo đề xuất UBND tỉnh, 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; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, 

Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐ Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế; 

- Đại diện Lãnh đạo các lượng chức năng tại cửa khẩu Cốc Nam (giao Trung 

tâm quản lý cửa khẩu gửi Giấy mời); 

- Giám đốc Công ty TNHH Quang Tâm và Công ty cổ phần sản xuất và 

xuất nhập khẩu Đạt Phát, trường hợp đi họp thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ 

(giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu gửi Giấy mời). 

2. Nội dung: Xem xét, thống nhất nội dung báo cáo đề xuất UBND tỉnh  

chỉ đạo việc hoạt động của các bến bãi ngoài khu vực cửa khẩu Cốc Nam trong 

thời gian phòng chống dịch Covid-19. 
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3. Thời gian, địa điểm:  

- Từ 14 giờ 00, ngày 27/3/2020 (thứ sáu), Thành phần dự họp tập trung tại 

Công ty TNHH Quang Tâm để tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19; Sau đó đi kiểm tra tại Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát. 

- Từ 15 giờ 00 phút, Tổ chức họp tại tầng 2, Nhà kiểm soát liên hợp, cửa 

khẩu phụ Cốc Nam. 

4. Đề nghị:  

- Sở Y tế chuẩn bị các nội dung liên quan Kết quả kiểm tra điều kiện đảm 

bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại các bãi bốc dỡ hàng hóa cửa khẩu Cốc 

Nam;   

- Các thành phần dự họp nghiên cứu các nội dung dự thảo báo cáo để 

tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ. 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu mời các thành phần dự họp như đã phân 

công, bố trí phòng họp và chủ trì chuẩn bị nội dung về tình hình xuất nhập khẩu 

hàng hóa qua cửa khẩu từ ngày 06/3/2020 đến nay. 

(Gửi kèm Giấy mời này  Báo cáo số 131/BC-SYT ngày 20/3/2020 Và dự 

thảo Báo cáo của Ban Quản lý). 

  Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính 

mời các thành phần tham dự đúng địa điểm, thời gian như trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, KH                                                

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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