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GIẤY MỜI  

Về việc khảo sát hệ thống báo hiệu An toàn giao thông tuyến đường ĐT.240                    

và đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (VN)-Pò Chài (TQ) 
 
 

Thực hiện Công văn số 39/BATGT-VP ngày 22/4/2020 của Ban an toàn 

giao thông tỉnh tại về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến đường 

ĐT.240  và đường Khả Phong vào cửa khẩu Tân Thanh. Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) trân trọng kính mời đại diện các cơ 

quan, đơn vị tham dự khảo sát hiện trường, họp 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 Ban an toàn giao thông tỉnh; 

- Đại diện Sở Giao thông Vận tải; 

- Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Đại diện Ban an toàn giao thông huyện Văn Lãng; 

- Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh; 

2. Nội dung: Khảo sát hiện trạng hệ thống báo hiệu An toàn giao thông 

tuyến đường ĐT.240 và đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt 

Nam) với khu Pò Chài (Trung Quốc)  để đề xuất bổ sung cho phù hợp đảm bảo an 

toàn giao thông trên tuyến đường. (Gửi kèm bản sao Công văn số 39/BATGT-VP 

ngày 22/4/2020 của Ban an toàn giao thông tỉnh). 

3. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00’ ngày 24/4/2020 (Thứ sáu);  

4. Địa điểm: Tập trung tại Ngã 3 Pác Luống (giao đường đường ĐT.240 

với Quốc lộ 4A), tiến hành khảo sát dọc tuyến đường xong sẽ họp thống nhất tại 

Phòng họp tầng 2, Trụ sở Trung tâm quản lý cửa khẩu (Số 5, đường nhánh Bắc, 

cửa khẩu Tân Thanh). 

Ban Quản lý trân trọng kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự khảo 

sát, họp theo nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

Vũ Việt Hải  
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