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GIẤY MỜI  

Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH XNK  

Thịnh Vượng Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại công văn số 

2423/VP-KTTH ngày 19/6/2020 về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH 

XNK Thịnh Vượng Lạng Sơn; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn (Ban Quản lý) kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự họp với 

nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

-  Lãnh đạo Ban Quản lý chủ trì; Đại diện phòng: Quản lý Hạ tầng, Kế 

hoạch tổng hợp; Trung tâm quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Công thương; 

- Đại diện Cục Hải quan; Đề nghị Cục Hải quan mời giúp Lãnh đạo Chi 

cục Hải quan Tân Thanh. 

- Đại diện bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng; Đề nghị Bộ chỉ huy BĐ BP mời 

giúp Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Thanh. 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Thịnh Vượng Lạng Sơn. (Trường hợp người đại diện theo pháp luật không tham 

dự họp, người thay mặt dự họp cần có giấy ủy quyền). 

2. Nội dung: Xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh 

Vượng Lạng Sơn về việc xin mở bãi sơ chế, phân loại, đóng gói hàng nông sản 

nội địa tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

(Gửi kèm theo giấy mời là các văn bản liên quan: Công văn số 2423/VP-

KT ngày 19/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; văn bản số 08/CV-TV ngày 

16/6/2020 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Vượng Lạng Sơn) 

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 14 giờ 00 ngày 24/6/2020 (Thứ tư); tại 

Trụ sở Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Vượng Lạng Sơn (số 11, Bãi kiểm 

hóa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) 
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4. Công tác chuẩn bị: 

- Đề Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Vượng Lạng Sơn chuẩn bị 

báo cáo, các nội dung liên quan đến đề nghị của Công ty (phương án về mặt 

bằng, nhà xưởng, máy móc thiết bị phục vụ sơ chế,...; các khó khăn, vướng mắc, 

đề xuất, kiến nghị). 

- Đề nghị các Sở chuẩn bị các nội dung liên quan theo chức năng và 

nhiệm vụ của đơn vị để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý 

liên quan theo đề nghị của doanh nghiệp. 

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

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 

 

 
 

 

 

Hoàng Đình Tuệ  
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