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GIẤY MỜI 
Xem xét đề xuất xây dựng Nhà làm việc liên ngành và di chuyển bốt gác tại 

khu vực mốc 1088/2-1089 

 

Thực hiện phần II, mục 7, điểm c Thông báo số 78/TB-UBND ngày 

22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Thu 

Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác quản lý nhà nước cửa 

khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp với thành phần và nội dung 

như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý; Ban QLDA; Trung tâm quản lý cửa 

khẩu; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (Đề nghị Bộ chỉ 

huy mời giúp Đồn biên phòng Tân Thanh, Trạm kiểm soát biên phòng Tân 

Thanh); 

- Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan (Đề nghị Cục Hải quan mời giúp Chi 

cục Hải quan Tân Thanh); 

- Đại diện lãnh đạo cơ quan kiểm dịch: Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế, 

Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 7, Chi cục kiểm dịch Động vật vùng Lạng Sơn; 

- Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam (tư vấn thiết 

kế); 

- Công ty Cổ phần thương mại Bảo Nguyên. 

2. Nội dung 

- Họp lấy ý kiến về quy mô, tính chất đề xuất xây dựng Nhà làm việc liên 

ngành quản lý xuất nhập khẩu tại đường chuyên dụng vận tải hàng hóa;  

- Khảo sát, xem xét việc đề xuất di chuyển bốt gác số 1 tại khu vực mốc 

1088/2-1089. 

3. Thời gian: 8 giờ, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (thứ sáu).  

4. Địa điểm: Khảo sát tại hiện trường vị trí bốt gác tại khu vực mốc 

1088/2-1089 cửa khẩu Tân thanh, sau đó họp tại tầng 2, phòng Quản lý cửa khẩu 

Tân Thanh - Cốc Nam (Số 5 đường nhánh Bắc, cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng). 
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Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn kính mời các đại biểu 

đến dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QLDA.                                                 

                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 

 


		2021-03-17T08:32:59+0700


		2021-03-17T09:17:51+0700


		2021-03-17T09:17:51+0700


		2021-03-17T09:17:51+0700




