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GIẤY MỜI  

Dự họp thống nhất phương án tăng cường các biện pháp  

phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh  

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trước diễn biến phức tạp của tình hình 

dịch Covid-19 hiện nay trên cả nước, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp với các nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý chủ trì, đại diện Phòng Kế hoạch tổng hợp, Quản 

lý Doanh nghiệp; Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Cục 

Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình. 

- Lãnh đạo các Doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu: cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu song phương Chi Ma, cửa khẩu phụ Tân 

Thanh và cửa khẩu phụ Cốc Nam (Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu mời). 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút, thứ ba ngày 20/7/2021 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). 

3. Nội dung: Thống nhất phương án tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

4. Công tác chuẩn bị:  

- Trân trọng đề nghị Sở Y tế chuẩn bị báo cáo, đề xuất phương án để tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện dự họp chủ động chuẩn bị ý 

kiến tham gia về tình hình, những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng 

chống theo địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý. 

- Giao Phòng Kế hoạch tổng hợp chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý 

doanh nghiệp chuẩn bị các tài liệu liên quan của Ban Quản lý phục vụ cuộc họp. 
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Ban Quản lý trân trọng kính mời Lãnh đạo 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; 

- Văn phòng (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, KH.                                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa  
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