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GIẤY MỜI  

V/v thống nhất nội dung dự thảo Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu  

qua cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc giao ban với các lãnh đạo chủ chốt Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ngày 03/11/2020; trên cơ sở nội dung văn bản số 

5987/BYT-YDCT ngày 03/11/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ về nội dung cho phép 

nhận khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. 

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

tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý chủ trì; các phòng chuyên môn và Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Y tế, sở Tư pháp, sở Ngoại vụ, sở 

Công Thương, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục 

Quản lý thị trường. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình. 

- Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Chi Ma; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

thuộc Sở Y tế (đề nghị Sở Y tế mời giúp). 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh theo dõi hoạt động của Ban Quản lý. 

2. Nội dung:  

Thống nhất nội dung nội dung dự thảo Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu 

qua cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn (Có dự thảo Quy chế và các văn bản 

liên quan gửi kèm Giấy mời này). 

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 14 giờ 00 ngày 09/11/2020 (Thứ hai); tại 

Phòng họp tầng 3 Trụ sở Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, số 19 

đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn. 
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4. Công tác chuẩn bị: 

- Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo Chi cục Hải quan Chi Ma chuẩn bị báo cáo 

tình hình xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma từ đầu năm 2020 đến nay; thông 

tin về nhu cầu xuất nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma. 

- Các thành phần tham dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến để thống nhất 

nội dung dự thảo Đề án. 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu gửi Giấy mời này đến các lực lượng chức 

năng tại cửa khẩu Chi Ma. 

- Văn phòng chuẩn bị phòng họp và các điều kiện làm việc. 

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; 

- VP; 

- Lưu: VT, KH.                                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa  
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