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GIẤY MỜI 

Dự  họp thống nhất nội dung báo cáo việc nâng cấp phần mềm  

quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu  

để hoạt động trên môi trường Internet 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 3 Công văn số 416/VP-KT ngày 

02/02/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn tổ chức 

cuộc họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Ban Quản lý: Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý- chủ trì, đại diện các phòng 

Kế hoạch tổng hợp, Quản lý doanh nghiệp và Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Bộ 

chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh. 

2. Nội dung: Thống nhất nội dung báo cáo việc nâng cấp phần mềm quản lý 

phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu để hoạt động trên môi 

trường Internet theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 416/VP-KT ngày 

02/02/2021 (có Công văn gửi kèm). 

3. Thời gian và địa điểm 

Từ 14 giờ 00 ngày 09/3/2021 tại phòng họp tầng 3 trụ sở Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, số 19 đường Lý Thái Tổ, Phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

4. Chuẩn bị nội dung 

- Đề nghị các sở, ngành tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo; tập trung vào 

việc đánh giá các ưu điểm, nhược điểm của phần mềm quản lý hiện tại và nghiên cứu 

phương án đề xuất UBND tỉnh  (có dự thảo Báo cáo gửi kèm). 

- Đề nghị Sở Tài Chính, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh bổ sung thông tin về  

kinh phí đã chi từ khi triển khai thực hiện phần mềm đang áp dụng. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp theo đúng thời gian, địa điểm 

nêu trên./. 

 
Nơi nhận:        
- Thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, KH.                                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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