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

  

GIẤY MỜI 

Dự kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai  

thực hiện thí điểm nhập khẩu dược liệu tại cửa khẩu Chi Ma 

 

 

Thực hiện Thông báo số 557/TB-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức 

kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện thí 

điểm nhập khẩu dược liệu tại cửa khẩu Chi Ma với các nội dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); Phòng Kế hoạch tổng hợp, Quản lý 

Doanh nghiệp; Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Y tế, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, UBND huyện Lộc Bình. 

- Đại diện các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Chi Ma: Chi cục Hải quan, 

Đồn Biên phòng, các lực lượng Kiểm dịch. 

- Lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi: Công ty TNHH xây dựng 

Vĩnh Long, Công ty TNHH Tuấn Minh, Công ty cổ phần kinh doanh kho ngoại 

quan Chi Ma - Bắc Kinh. 

2. Thời gian, địa điểm: buổi chiều ngày 29/9/2021 (thứ tư), cụ thể: 

- Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 00: Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị các điều 

kiện về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực... để triển khai thực 

hiện thí điểm nhập khẩu dược liệu tại cửa khẩu Chi Ma. (các cơ quan tập trung 

tại địa điểm bến xe của Công ty TNHH xây dựng Vĩnh Long). 

- Từ 15 giờ 00 – 17 giờ 00: Tổ chức họp thống nhất các nội dung đề xuất, 

báo cáo tỉnh tại phòng họp tầng 3, tòa nhà kiểm soát liên ngành số 1. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu mời đại diện các lực lượng chức 

năng, các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu Chi Ma theo đúng 

thành phần tham dự họp; chuẩn bị phòng họp, công tác hậu cần. 
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- Đề nghị Sở Y tế cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị về cơ sở vật 

chất, máy móc, thiết bị, nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu kiểm tra chất lượng 

khi phát sinh nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu. 

- Đề nghị Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh phối hợp cung cấp thông 

tin về các điều kiện, yêu cầu về kho, bãi phục vụ hoạt động nhập khẩu dược liệu 

theo quy định.  

- Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi cử lãnh đạo tham dự và 

phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. 

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; 

- TTQLCK; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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