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GIẤY MỜI  

Hội đàm trực tuyến với Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường,  

Quảng Tây, Trung Quốc 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở thống nhất với 

Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc hội đàm trực tuyến với Chính phủ 

nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

Trưởng đoàn; đại diện các Phòng: Kế hoạch tổng hợp, Quản lý doanh nghiệp, 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Công Thương, Thông tin & 

Truyền thông, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế; Chi cục kiểm dịch 

Thực vật vùng VII; Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Tân 

Thanh; lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh; lãnh đạo Trạm Kiểm 

dịch: Động vật; Thực vật, Tổ kiểm dịch Y tế cửa khẩu Tân Thanh; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên; 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 29/8/2022 (thứ Hai), cụ thể: 

 - Từ 14 giờ 00 phút: Họp nội bộ thống nhất nội dung trao đổi hội đàm tại 

Hội trường tầng 4, Tòa nhà Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

 - Từ 15 giờ 00 phút: Hội đàm trực tuyến với Đoàn công tác của Chính phủ 

Nhân dân thị Bằng Tường. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà cửa khẩu Quốc Hữu Nghị. 

 4. Nội dung: Hội đàm trao đổi về việc nâng cao năng lực thông quan qua 

cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài. 

5. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị các thành phần tham dự Hội đàm chủ động nghiên cứu nội dung 

theo văn bản đính kèm giấy mời này. 
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- Trân trọng đề nghị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bố trí 

giúp phiên dịch viên để phục vụ Hội đàm. 

- Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu chủ trì chuẩn bị nội dung Hội đàm; liên 

hệ mời các lực lượng chức năng và doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu 

Tân Thanh; chuẩn bị phòng họp, điều kiện phục vụ chương trình làm việc và công 

tác hậu cần. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

tham dự họp theo nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:        
- Như thành phần mời; 

- Đồn BPCK Hữu Nghị; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý; 

- Văn phòng, các Phòng CM;  

- Lưu: VT, TTQLCK.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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