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GIẤY MỜI  

Dự kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị  

đối thoại với các doanh nghiệp XNK Hàng hóa  

qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

 Để đảm bảo Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng 

hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 diễn ra thuận lợi, Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội 

nghị với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị;  

- Đồng chí Hoàng Khánh Duy, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc tổ chức 

Hội nghị; 

- Các thành viên Tổ công tác giúp việc của Ban Quản lý theo Quyết định số 

43/QĐ-BQLKKTCK ngày 30/3/2021; 

- Thành viên Tổ công tác giúp việc của Sở Công Thương, Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh và 01 đại diện Tổ công tác giúp việc của Cục Hải quan tỉnh. 

- Đại diện Đơn vị tư vấn. 

2. Thời gian: Từ 09 giờ 00 ngày 19/4/2021 (Thứ hai). 

3. Địa điểm: Tại Trung tâm sự kiện The Pride, số 69 đường Trần Phú, Khu đô 

thị Phú Lộc III, thành phố Lạng Sơn. 

4. Nội dung: Dự kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị đối thoại với các 

doanh nghiệp XNK Hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

5. Phân công chuẩn bị: 

- Văn phòng Ban Quản lý: Báo cáo về công tác gửi Giấy mời, chuẩn bị địa 

điểm, phòng Hội nghị, tiệc chiêu đãi. 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp: Chuẩn bị báo cáo tình hình XNK hàng hóa; 

kịch bản chi tiết Hội nghị; các ý kiến của doanh nghiệp kinh doanh bến bãi (phối 

hợp với phòng Quản lý Hạ tầng). 

- Thành viên Tổ công tác giúp việc của Sở Công Thương: Chuẩn bị bài phát 

biểu của lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Thành viên Tổ công tác giúp việc của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Chuẩn 
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bị đội ngũ Lễ tân.  

- Đại diện Tổ công tác giúp việc của Cục Hải quan tỉnh: Chuẩn bị nội dung 

về các ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

- Đại diện Đơn vị tư vấn: Chuẩn bị trình chiếu phóng sự và các công tác 

khác phục vụ Hội nghị. 

- Các thành phần khác chuẩn bị nội dung, ý kiến tham gia theo chức năng 

nhiệm vụ được giao. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP; 

- Lưu: VT, KH.                                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa  
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