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GIẤY MỜI  

Về việc xem xét thống nhất các giải pháp 

 nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu  

tại cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình 

 

Căn cứ tình hình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu song 

phương Chi Ma, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tổ 

chức cuộc họp với các thành phần và nội dung cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: 

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

Phòng Quản lý doanh nghiệp, Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Đai diện Lãnh đạo các lực lượng chức năng: Đồn, Trạm biên phòng cửa 

khẩu Chi Ma; Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma; Tổ Kiểm dịch y tế cửa khẩu 

Chi Ma; Trạm Kiểm dịch Động vật; Trạm Kiểm dịch Thực vật cửa khẩu Chi 

Ma; 

- Lãnh đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở 

Y tế; 

- Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu Chi 

Ma. 

2. Nội dung: Xem xét thống nhất các giải pháp nâng cao năng lực thông 

quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu song phương Chi Ma. 

3. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 28/6/2022 (Thứ 3). 

4. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3, Nhà Kiểm soát liên ngành số 1 cửa 

khẩu Chi Ma. 

5. Nội dung chuẩn bị: 

- Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu: Mời giúp các lực lượng chức năng, 

các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu Chi Ma. Chuẩn bị phòng họp 

và các nội dung, tài liệu liên quan. 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng 

kính mời./.  

Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM; 

- Lưu: VT, DN.                                                 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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