
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN  

  

Số:             /GM-BQLKKTCK             Lạng Sơn,  ngày  17  tháng 02 năm 2020 

  

GIẤY MỜI 

Họp xem xét phương án quản lý, vận hành Đội xe chuyên trách tại vận 

chuyển hàng hóa qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

 

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Công văn số 686/VP-

KT ngày 27/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét quản lý, vận 

hành đội xe chuyên trách vận chuyển hàng hoá qua biên giới tại cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị; theo đó Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

(Ban Quản lý) chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế, các 

cơ quan liên quan tổ chức họp xem xét phương án triển khai vận hành thí điểm 

mô hình " Đội xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa qua biên giới" theo đề nghị 

của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

trước ngày 12/03/2021; 

Ban Quản lý tổ chức cuộc họp với thành phần và nội dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); Phòng Quản lý Doanh nghiệp; Phòng Kế 

hoạch tổng hợp; Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy BĐBP; Y tế; Ngoại vụ; Cục 

Hải quan; Sở Tài chính; Công thương; Công an tỉnh. 

- Đại diện các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Chi cục 

Hải quan, Đồn Biên phòng, Trạm kiểm soát Biên phòng, Kiểm dịch Y tế (Giao 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu mời giúp). 

- Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân cương. (Đề nghị Công ty chuẩn bị 

phương án và trình bày tại cuộc họp) 

2. Nội dung:  

Xem xét, đánh giá phương án triển khai vận hành thí điểm mô hình " Đội 

xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa qua biên giới" theo đề nghị của Công ty 

Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. 

3. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 05/03/2021. 



4. Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Hữu Nghị, cửa Khẩu quốc tế Hữu Nghị (Thị 

trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) 

Ban Quản lý trân trọng kính mời đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị tham dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, KHTH, QLDN. TTQLCK. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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