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GIẤY MỜI  

Dự kiểm tra của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cửa khẩu Bình Nghi     

 

Kính gửi:  

 - Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh dịch vụ xuất 

nhập khẩu cửa khẩu Bình Nghi- Thiên Trường; 

 - Công ty TNHH Vân Sơn; 

 - Công ty TNHH TM Thuận Phát Lạng Sơn; 

 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát; 

 - Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn. 

 

Thực hiện nội dung Giấy mời 58/GM-UBND ngày 22/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra khu vực cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định; 

trong đó có nội dung giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng mời Lãnh 

đạo các doanh nghiệp đầu tư Bến bãi, Nhà thầu thi công công trình Nhà làm việc liên 

ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi dự làm việc. 

Ban Quản lý kính mời Giám đốc các doanh nghiệp  dự buổi kiểm tra của Lãnh 

đạo UBND tỉnh tại cửa khẩu Bình Nghi với các nội dung như sau: 

1. Nội dung: Kiểm tra việc thi công công trình giao thông, Nhà làm việc 

liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi; việc đầu tư xây dựng các bến bãi, 

công tác chuẩn bị thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người và 

phương tiện qua cửa khẩu đường bộ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, thu phí, 

thuế,... tại khu vực Cửa khẩu (gửi kèm theo Giấy mời số 58/GM-UBND ngày 

22/02/2020). 

2. Thời gian: Ngày 27/02/2020 (thứ Năm), cụ thể: 

- Từ 08 giờ 30 - 09 giờ 30: Kiểm tra thực tế tại khu vực Cửa khẩu; 

- Từ 09 giờ 30 - 11 giờ 30: Làm việc tại Đồn Biên phòng Bình Nghi.  

Ban Quản lý kính mời các đơn vị tham dự họp chuẩn bị nội dung phát biểu, 

cử đúng thành phần, theo thời gian, địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận:                                                              
- Như trên 

- Lãnh đạo Ban; 

- PCM, BQLDA; 

- Lưu: VT, KH.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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