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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 qua cửa khẩu Tân Thanh 

 
 

Để thống nhất các giải pháp nâng cao năng lực thông quan qua tuyến đường 

chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh – Pò Chài, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp với các thành phần 

và nội dung như sau: 

 1. Thành phần: 

- Đồng chí Lê Văn Thắng, Trưởng Ban (chủ trì); đại diện lãnh đạo Phòng 

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

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

- Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đại diện lãnh đạo Đồn, Trạm Biên phòng Tân Thanh; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan Tân Thanh; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục kiểm dịch Thực vật vùng VII; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải Thương mại Bảo Nguyên. 

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

quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh. 

3. Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 30', ngày 05/9/2022 (Thứ 2) tiến hành 

khảo sát quy trình nhập khẩu tại B1 tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa 

Tân Thanh – Pò Chài. Sau khi khảo sát họp tại phòng họp tầng 2 Cổng cửa khẩu 

Tân Thanh (cạnh mốc 1090). 

 4. Chuẩn bị nội dung: 

- Trân trọng đề nghị các thành phần dự họp theo chức năng nhiệm vụ chuẩn 

bị thông tin báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hóa, trong đó có việc thí điểm Nền tảng cửa khẩu số (tập trung vào các khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất giải pháp).  

- Trung tâm quản lý cửa khẩu chủ trì cùng các lực lượng tại Tân Thanh  

khảo sát, dự thảo báo cáo chung và chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ cuộc họp. 
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Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn trân trọng kính mời./.  

 

Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT.                                                 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
 


		2022-09-01T09:36:39+0700


		2022-09-01T10:00:37+0700


		2022-09-01T10:00:37+0700


		2022-09-01T10:00:37+0700




