
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:           /TB-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày          tháng  9  năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO   

Thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 115/GM-BQLKKTCK, ngày 

26/9/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 

 

Kính gửi:  

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Cục Hải quan; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Lạng Sơn; 

- Các lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

- Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. 

 

Ngày 26/9/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn (Ban Quản lý) đã ban hành Giấy mời số 115/GM-BQLKKTCK về mời họp 

xem xét thống nhất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm nâng 

cao năng lực xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 

thời gian họp vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29/9/2022 (thứ Năm). 

Tuy nhiên, do lãnh đạo Ban Quản lý có chương trình công tác đột xuất 

nên Ban Quản lý thông báo thay đổi thời gian cuộc họp sang hồi 08 giờ 00 

phút, ngày 30/9/2022 (thứ Sáu), 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, họp tại phòng họp tầng 4 tòa nhà cửa khẩu Hữu 

Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

Các nội dung khác tại Giấy mời số 115/GM-BQLKKTCK không thay đổi. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trân trọng 

thông báo tới các thành phần mời dự họp./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, QLDN.                                            

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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