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GIẤY MỜI  
Về việc khảo sát, nghiên cứu cải tạo tuyến đường xuất nhập khẩu  

tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

 

 

Thực hiện Công văn số 1922/VP-KT ngày 18/5/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc chỉ đạo sau hội đàm với Bí thư thị ủy Bằng Tường, Quảng 

Tây, Trung Quốc ngày 08/5/2020. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo, bộ phận 

chuyên môn các cơ quan, đơn vị tham dự họp với 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 thuộc Ban quản lý, Trung tâm quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại Vụ; Giao thông vận tải; Xây dựng; 

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

Đồn biên phòng Hữu Nghị); 

- Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh (đề nghị mời giúp Chi cục Hải 

quan Hữu Nghị) ; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan kiểm dịch: Trung tâm kiểm dịch Y tế 

quốc tế Lạng Sơn; Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; Chi cục bảo vệ 

thực vật vùng VII; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc. 

2. Nội dung 

- Khảo sát nghiên cứu, cải tạo tuyến đường xuất nhập khẩu qua mốc 

1119-1120 đảm bảo đáp ứng 02 làn xuất và 02 làn nhập; bổ sung dải phân cách 

mềm và cổng điện đến vị trí phù hợp đối với tuyến đường xuất nhập cảnh qua 

mốc 1116-1117 để đảm bảo phương tiện đi lại. 

- Khảo sát nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư mở rộng tuyến đường vận 

chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 nhằm đáp ứng nhu 

cầu xuất nhập khẩu hàng hoá. 

 Đề nghị các cơ quan quản lý chuyên ngành chuẩn bị ý kiến phát biểu về 

vị trí bốt gác, barie,  phương án quản lý phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa từ 

2 làn lên 4 làn tại đường chuyên dụng qua mốc 1119-1120 ; giải pháp khắc phục 

để đảm bảo giao thông 1 làn xuất, 1 làn nhập tại đường qua mốc 1116-1117. Ý 
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kiến về mở rộng đường xuất nhập khẩu hàng hóa mở rộng thêm 24,5 m về phía 

mốc 1120.  

 Kiểm dịch y tế bố trí vị trí đặt thiết bị phun khử khuẩn; 

3. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00’ ngày 22/5/2020 (Thứ sáu);  

4. Địa điểm: Tập trung tại khu vực mốc 1116-1117 cửa khẩu Hữu Nghị, 

thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc tiến hành khảo sát xong sẽ họp thống nhất 

tại Phòng họp Trung tâm quản lý cửa khẩu. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các đồng chí tham gia dự họp đúng 

thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QLDA.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 

 

Vũ Việt Hải  
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