
   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 7 năm 2020 

 

GIẤY MỜI  
  

Thực hiện Thông báo số 333/TB-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh. 

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

kính mời đồng chí lãnh đạo tham dự cuộc họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn chủ trì; 

Ban QLDA; Lãnh đạo Trung tâm quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện sở Giao thông vận tải; 

- Đại diện sở Y tế; 

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

- Đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Lạng Sơn; 

- Giao Trung tâm quản lý cửa khẩu mời: Đồn biên phòng Hữu Nghị, Chi cục 

Hải quan Hữu Nghị, Tổ kiểm dịch y tế; 

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cửa Đông (Đơn vị tư vấn thiết kế). 

 2. Nội dung: Họp thống nhất phương án thiết kế cải tạo tuyến đường xuất 

nhập khẩu qua mốc 1119-1120 để bố trí thiết bị phun khử khuẩn đảm bảo đáp ứng 

02 làn đường nhập khẩu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 

333/TB-UBND ngày 23/6/2020; 

3. Thời gian: 08 giờ 00, thứ năm, ngày 23/7/2020. 

4. Địa điểm: Khảo sát hiện trường khu vực đường chuyên dụng vận tải hàng 

hóa mốc 1119-1120, sau đó họp tại phòng họp tầng 4, Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

Hữu Nghị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. 

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

trên./. 
 

Nơi nhận : KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, BQLDA. 

                                                                                 

 

 

 


		2020-07-21T15:44:58+0700


		2020-07-21T15:48:18+0700


		2020-07-21T15:48:18+0700


		2020-07-21T15:48:18+0700




