
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN  

  

Số:         /GM-BQLKKTCK             Lạng Sơn,  ngày      tháng 11  năm 2021 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét, thống nhất các giải pháp về thông quan hàng hóa  

xuất nhập khẩu tại cửa khẩu chính Chi Ma 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh về việc giải quyết tình 

trạng ùn ứ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu chính 

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

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

1. Thành phần:  

- Ban Quản lý: Lãnh đạo Ban, Phòng Quản lý doanh nghiệp, Phòng 

KHTH, Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

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

Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình; 

- Đại diện các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chính Chi Ma: 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 các doanh nghiệp kinh doanh bến, bãi tại cửa khẩu chính Chi Ma 

(Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu mời giúp). 

2. Nội dung:  

 Xem xét, thống nhất các giải pháp về thông quan hàng hóa xuất nhập 

khẩu; công tác điều tiết sắp xếp phương tiện trên cơ sở đảm bảo công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu chính Chi Ma. 

3. Thời gian, địa điểm:  

- 08 giờ 00 đến 08 giờ 45, ngày 15/11/2021: Tiến hành khảo sát tình hình 

phương tiện ùn ứ tại các bến bãi (Các thành phần tập trung tại Cổng kiểm soát 

B2 cửa khẩu chính Chi Ma). 

- Từ 08 giờ 45, ngày 15/11/2021: Tiến hành họp tại phòng họp tầng III, 

Tòa nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

4. Công tác chuẩn bị: 
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- Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu chủ trì chuẩn bị báo cáo về tình hình 

xuất nhập khẩu hàng hoá, tình hình phương tiện ùn ứ từ đầu tháng 11/2021 đến 

thời điểm hiện tại, pho to đủ cho các thành phần dự họp. 

- Đề nghị đại diện các cơ quan, đơn vị chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức 

năng, nhiệm vụ. 

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

chống dịch Covid-19. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng, PCM; 

- TTQLCK; 

- Lưu: VT, QLDN.  

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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