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GIẤY MỜI  

Về việc xem xét đề nghị xin thí điểm hình thức giao nhận  

hàng hoá mới tại bãi tập kết hàng hoá Xuân Cương  

của Công ty cổ phần dịch vụ logistics đường bộ Việt Nam 

 
 

Thực hiện Văn bản số 2684/VP-KT ngày 16/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị thí điểm hình thức giao nhận hàng hoá mới 

tại bãi tập kết hàng hoá Xuân Cương của Công ty cổ phần dịch vụ logistics 

đường bộ Việt Nam, 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 lãnh đạo Phòng Quản lý doanh 

nghiệp, Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và Chốt Khu trung chuyển 

hàng hoá; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Phòng CSGT, Công an tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Đồn, Trạm Biên phòng Hữu Nghị; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ logistics đường bộ Việt Nam. 

2. Nội dung: Xem xét đề nghị xin thí điểm hình thức giao nhận hàng hoá 

mới tại bãi tập kết hàng hoá Xuân Cương của Công ty cổ phần dịch vụ logistics 

đường bộ Việt Nam. 

3. Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 ngày 27/6/2022 (Thứ 2), tại phòng họp 

tầng 3, trụ sở: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, địa 

chỉ: 19 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.  

4. Nội dung chuẩn bị: 

- Yêu cầu Công ty cổ phần dịch vụ logistics đường bộ Việt Nam chuẩn bị 

nội dung, phương án đề xuất thí điểm đủ cho thành phần dự họp; 

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

- Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên 

quan phục vụ cuộc họp. 

(Gửi kèm Giấy mời các tài liệu liên quan) 
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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; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT.                                                 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 
Hoàng Khánh Duy 

 


		2022-06-22T10:27:58+0700


		2022-06-22T10:38:35+0700


		2022-06-22T10:38:35+0700


		2022-06-22T10:38:35+0700




