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GIẤY MỜI  

Họp xác minh, xem xét thống nhất phương án giải quyết đề nghị của  

Công ty TNHH Thống Nhất 

 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Văn bản số 2723/VP-KT ngày 09/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 

xem xét, giải quyết đơn đề nghị của Công ty TNHH Thống Nhất về hỗ trợ giải 

quyết vụ xe hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh bị giữ tại Trung Quốc; 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, Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện các sở, ngành: Ngoại vụ, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP 

tỉnh, Công an tỉnh; 

- Các cá nhân có liên quan trong Đơn đề nghị của Công ty TNHH Thống 

Nhất, gồm: Ông Lê Như Thành, Bà Nguyễn Thị Gái và lái xe chuyên trách tên 

Tuấn (Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu mời tham dự họp, trường hợp bất khả 

kháng do dịch bệnh phải vắng mặt Trung tâm phải chủ động làm việc với các cá 

nhân để có Biên bản phục vụ cuộc họp). 

- Đại diện Công ty TNHH Thống Nhất. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 06/8/2021, tại 

phòng họp tầng 3 trụ sở Ban Quản lý (Số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn). 

3. Nội dung: Xác minh và xem xét, thống nhất phương án giải quyết Đơn 

đề nghị của Công ty TNHH Thống Nhất. 

Ban Quản lý 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; 

- VP; 

- Lưu: VT, KH.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy  
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