
   UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

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

 

 

GIẤY MỜI  

Về việc thống nhất quy mô đầu tư, giải pháp xây dựng, hình thức thuê sử dụng 

Nhà kiểm soát xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 101/TB-UBND ngày 

24/02/2020 Thông báo Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc xem xét vị trí xây dựng Nhà kiểm soát xuất tại cửa khẩu Tân Thanh (khu 

vực mốc 1088/2 – 1089);  Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn tổ chức cuộc họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn; Ban Quản lý dự án, Phòng Quản lý hạ tầng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài 

nguyên và Môi trường. 

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

Đồn biên phòng Tân Thanh); đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh (đề nghị mời 

giúp Chi cục Hải quan Tân Thanh). 

- 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 Công ty cổ phần vận tải Thương mại Bảo Nguyên; 

- Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Minh Bảo. 

 2. Nội dung: Họp thống nhất quy mô đầu tư, giải pháp xây dựng, hình thức 

thuê sử dụng Nhà kiểm soát xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh tại Dự án bến xe 

hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ phần vận tải Thương 

mại Bảo Nguyên. 

3. Thời gian:  Từ 14 giờ 00, ngày 31/3/2020 (thứ Ba). 



4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn (số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn). 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính 

mời và đề nghị Quý cơ quan đến tham dự, chuẩn bị các nội dung tham gia tại cuộc 

họp./. 
                      

Nơi nhận : TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, BQLDA. 
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