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GIẤY MỜI  

Về việc xem xét thống nhất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc 

nhằm nâng cao năng lực xuất nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu qua khu vực 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

 
 

Căn cứ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu vực cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị. Trên cơ sở xem xét Văn bản số 61/CV-XC ngày 22/9/2022 của Công ty 

cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương về việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Hữu 

Nghị, 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: 

- 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 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu Hữu Nghị; 

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

 2. Nội dung: Xem xét thống nhất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng 

mắc nhằm nâng cao năng lực xuất nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu qua khu vực cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

3. Thời gian, địa điểm: Một buổi ngày 29/9/2022 (Thứ 5), cụ thể: 

- Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 30 phút, Khảo sát tại thực địa khu vực B1 đường 

xuất nhập khẩu hàng hóa (mốc 1119-1120) cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

- Từ 08 giờ 30 phút, tại phòng họp tầng 4 tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

4. Nội dung chuẩn bị: 

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

- Giao phòng Quản lý doanh nghiệp chủ trì phối hợp cùng Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp. 

(Gửi kèm Công văn số 61/CV-XC ngày 22/9/2022 của Công ty cổ phần Hữu 

Nghị Xuân Cương) 

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 
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