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 GIẤY MỜI 

Họp xem xét, thống nhất triển khai công tác phòng chống  

dịch Covid-19 tại cửa khẩu Tân Thanh 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh về triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu.   

 Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tổ chức cuộc 

họp với thành phần, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ban quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn (Chủ trì); Phòng 

QLDN, KHTH, Trung tâm QLCK; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế; 

- Đại diện các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh: 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); 

- Đại diện Công ty Cổ phần VTTM Bảo Nguyên. 

2. Nội dung:  

 - Xem xét di chuyển Chốt kiểm dịch y tế từ bãi Bảo Nguyên (Tân Thanh) 

ra cổng B2; Lắp đặt hệ thống phun khử khuẩn tự động tại Bốt gác B2 đường 

chuyên dụng xuất nhập khẩu hàng hóa.  

 - Xem xét thành lập Chốt kiểm dịch y tế tại Bốt gác B2 đường xuất nhập 

cảnh; Lắp đặt hệ thống phun khử khuẩn tự động tại Bốt gác B2 đường xuất nhập 

cảnh (đối diện với Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh) 

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 ngày 30/6/2021, cụ thể: 

- Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 00: Khảo sát tại Bốt gác B2 đường chuyên dụng 

xuất nhập khẩu hàng hóa và Bốt gác B2 đường xuất nhập cảnh (đối diện với Trạm 

kiểm soát Biên phòng Tân Thanh). 

- Từ 15 giờ 00: Họp thống nhất các nội dung tại phòng họp tầng 2 Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu (Địa chỉ: Số 5, đường Nhánh Bắc, cửa khẩu Tân Thanh). 

 



 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu chuẩn bị Báo cáo phối hợp với các lực 

lượng tại cửa khẩu đề xuất về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu 

Tân Thanh; gửi Giấy mời đến các thành phần tham dự tại cửa khẩu Tân Thanh; 

chuẩn bị phòng họp, điều kiện phục vụ làm việc và công tác hậu cần. 

- Các thành phần tham dự chủ động chuẩn bị nội dung theo chức năng 

nhiệm vụ. 

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trân trọng 

kính mời đại diện 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; 

- TTQLCK: 

- Lưu: VT, QLDN. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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