
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày         tháng  9  năm 2021 

 

 

GIẤY MỜI 

Khảo sát, xem xét phương án quản lý ô tô, xe máy hằng ngày 

 vào dừng, đỗ tại khu vực Tòa nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị  

 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn (Ban Quản lý) 

nhận được báo cáo số 295/BC-TTQLCK ngày 23/9/2021 của Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu về Phương án tạm thời quản lý ô tô, xe máy hằng ngày vào dừng, đỗ 

tại khu vực Tòa nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Sau khi xem xét, để có cơ sở 

báo cáo UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

(Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:  

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý - Chủ trì, Phòng Quản lý hạ tầng, Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng; 

- Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh; 

- Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Đại diện UBND huyện Cao Lộc; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn 

2. Thời gian, địa điểm:  

Từ 14 giờ 30 phút, ngày 04/10/2021 (thứ hai), tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu 

Nghị, huyện Cao Lộc. 

3. Nội dung: Khảo sát thực địa, xem xét phương án quản lý ô tô, xe máy 

hằng ngày vào dừng, đỗ tại khu vực Tòa nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

4. Công tác chuẩn bị:  

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu chuẩn bị phòng họp, máy chiếu, bản vẽ 

phương án quản lý ô tô, xe máy hằng ngày vào dừng, đỗ tại khu vực Tòa nhà cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị phục vụ khảo sát và tổ chức họp. 

- Đại diện sở, ngành, đơn vị tham dự họp nghiên cứu các nội dung liên 

quan trong dự thảo báo cáo UBND tỉnh có gửi kèm theo giấy mời (phần chữ đỏ) 

và tham gia ý kiến tại cuộc họp. 
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- Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn xem xét, đề xuất có 

phương án dừng, đỗ phương tiện cá nhân tại bãi đỗ xe phía sau Tòa nhà Trung 

tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị (Công ty trúng đấu giá quyền thuê); 

trong đó đề xuất phương án quản lý, thu phí (nếu có). 

- Văn phòng Ban Quản lý bố trí phương tiện di chuyển, xuất phát tại Trụ 

Sở Ban Quản lý lúc 14h00 phút; các thành phần tham dự đi cùng liên hệ đồng 

chí Nông Trường Giang, chuyên viên phòng Quản lý hạ tầng, số ĐT: 

0988.687.938. 

* Lưu ý: đại biểu tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Ban Quản lý kính mời các thành phần tham dự họp theo thời gian và địa 

điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (bố trí xe); 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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