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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN  

  

Số:  70  /GM-BQLKKTCK             Lạng Sơn,  ngày  17  tháng  10  năm 2019 

  

 

GIẤY MỜI 

V/v khảo sát mở “Luồng xanh” thông quan nhanh  

hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh. 

 

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

tỉnh tại Công văn số 4194/VP-KTTH ngày 11/10/2019 V/v triển khai Biên bản ghi 

nhớ về mở luồng xanh thông quan nhanh hàng nông sản, Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức buổi làm việc với các nội 

dung như sau: 

 1. Thành phần 

 - Lãnh đạo Ban Quản lý, Phòng KHTH,  Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân 

Thanh - Cốc Nam;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Cục Hải quan tỉnh, BCH Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục kiểm dịch động vật vùng 

Lạng Sơn và Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn;  

 - Đại diện lãnh đạo lực lượng chức năng tại cửa khẩu: Đồn, trạm Biên phòng 

cửa khẩu Tân Thanh, Chi cục Hải quan Tân Thanh, lực lượng kiểm dịch (giao Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam mời). 

 2. Nội dung 

- Khảo sát, xác định việc phân luồng giao thông dành riêng cho luồng xanh 

đối với phương tiện chở hàng hàng hóa nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh; việc lập 

dự toán kinh phí để triển khai lắp các biển báo, biển chỉ dẫn cho phương tiện; 

- Họp thống nhất nội dung, phân công công việc để triển khai mở luồng xanh 

thông quan nhanh hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh. 

 3. Thời gian, địa điểm 

- Từ  14h30, thứ hai, ngày 21/10/2019; tại phòng hợp Tầng 2, trụ sở Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam. 

 Đường nhánh Bắc, cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng  

4. Công tác chuẩn bị 

- Đề nghị các đơn vị căn cứ nội dung Biên bản ghi nhớ chuẩn bị nội dung cuộc 

họp theo chức năng nhiệm vụ được giao. 
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- Văn phòng, các phòng chuyên môn và Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân 

Thanh- Cốc Nam chuẩn bị nội dung theo phân công tại Thông báo số 103/TB-

BQLKKTCK ngày 11/10/2019 của Trưởng Ban Quản lý. 

 Trân trọng kính mời đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự 

đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Thành phần mời; 

- Lãnh đạo BQL; 

- Lưu: VT, KH 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 
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