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GIẤY MỜI  

V/v xem xét thống nhất phương thức sắp xếp, phân luồng,  

điều tiết phương tiện chở hàng hoá xuất khẩu  

qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

 
 

Xem xét các nội dung phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp có hoạt 

động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế về việc điều tiết phương tiện chở hàng hoá 

xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; tình hình số lượng phương tiện đầu 

kéo chờ lấy mooc chở hàng xuất khẩu dừng đỗ trong khu vực cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị và theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, 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 Sở Thông tin và Truyền thông; 

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

chuyển hàng hoá; 

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

- Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; 

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

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

2. Nội dung:  

- Xem xét thống nhất việc sắp xếp, phân luồng phương tiện chở hàng hoá 

xuất khẩu vào khu vực Khu trung chuyển hàng hoá; 

- Xem xét thống nhất việc điều tiết phương tiện chở hàng hoá xuất khẩu 

từ khu vực Khu trung chuyển hàng hoá lên khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 

- Xem xét thống nhất việc quản lý lái xe, đầu kéo Việt Nam chờ lấy mooc 

chở hàng hoá xuất khẩu dừng đỗ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 ngày 08/6/2022, tại phòng họp tầng 4 

Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.  

4. Nội dung chuẩn bị: 

- Đề nghị UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo Chốt kiểm dịch Khu trung 

chuyển hàng hoá chuẩn bị nội dung liên quan đến phương án dự kiến thực hiện 

việc sắp xếp, điều tiết phương tiện chở hàng xuất khẩu (các khó khăn vướng 
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mắc và phương án dự kiến trong thời gian tới); chỉ đạo bộ phận chuyên môn 

tham mưu nội dung liên quan đến công tác tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho 

các lái xe đầu kéo và phương án đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. 

- Đề nghị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chuẩn bị nội dung 

liên quan việc phối hợp điều tiết phương tiện từ Khu trung chuyển hàng hoá lên 

khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong thời gian từ 15/5/2022 đến thời điểm 

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 phòng họp và các nội dung, 

tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp. 

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; 

- TTQLCK; 

- Lưu: VT.                                                 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
Hoàng Khánh Duy 
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