
   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:         /GM-BQLKKTCK                      Lạng Sơn, ngày      tháng 3  năm 2020 
  

GIẤY MỜI  

Thống nhất phƣơng án sắp xếp chỗ làm việc, phân luồng xuất 

nhập cảnh nhà làm việc liên ngành Bình Nghi  
 

Thực hiện Thông báo số 130/TB-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh 

thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc kiểm tra các công trình xây dựng và công tác chuẩn bị thông quan hàng 

hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bình Nghi. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn trân trọng kính mời Lãnh đạo, bộ phận chuyên môn các 

đơn vị tham dự cuộc họp với nội dung:  

1. Thành phần:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Trung tâm 

QLCK, QLDA; 

- Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; 

- Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn;  

- 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; 

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn (tư vấn Thiết kế); 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng 

tại Lạng Sơn(Tư vấn giám sát); 

 - Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn (Nhà thầu thi công).  

2. Nội dung: Họp thống nhất phương án xắp xếp chỗ làm việc, bố trí trang 

thiết bị, phân luồng khách xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và các dây truyền, công 

nghệ đặc thù khác của từng lực lượng để phục vụ sẵn sàng cho bàn giao đưa vào sử 

dụng dự án Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện 

Tràng Định trong 4/2020 theo nội dung Thông báo số 130/TB-UBND của UBND 

tỉnh. 

3. Thời gian:  8 giờ 30, thứ năm, ngày 12 /3/2020. 



4. Địa điểm: Tại công trình Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa 

khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định 

 ( sau khi kiểm tra thực tế đề nghị Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng bố trí giúp 

phòng họp tại Trạm Biên phòng Bình Nghi). 

Ban Quản lý kính mời các đại biểu đến dự đúng thời gian, địa điểm nêu 

trên./. 

                      

Nơi nhận : KT TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: BQLDA, VT. 
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