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GIẤY MỜI    

Về việc dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại  
cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 7/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc 
kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu ga đường sắt liên vận 
quốc tế Đồng Đăng, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Ban Quản 
lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng, các cơ quan kiểm dịch, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Cao Lộc.  

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, Đồn 
trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lãnh đạo Ga đường sắt liên 
vận quốc tế Đồng Đăng; 

- Lãnh đạo Trạm kiểm soát liên hợp Dốc quýt. 
- Đại diện các lực lượng chức năng khác tại cửa khẩu (giao Chi cục Hải 

quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng mời).     
2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 24/7/2018.  

3. Địa điểm: Tại Trụ sở Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng.   

4. Phân công chuẩn bị 

- Giao Cục Hải quan chuẩn bị báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, 
đề xuất, kiến nghị giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.   

- Giao Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng chuẩn bị báo cáo tình 
hình hoạt động và phòng họp.  

- Các thành phần dự làm việc chuẩn bị báo cáo theo chức năng nhiệm vụ.  

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  

Nơi nhận:                                                       
- Như thành phần mời;                
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PT&TH tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: NC, TH, HC-QT;  
  Trung tâm TH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH (LC).  

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 



2 

 


		2018-07-23T08:58:53+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




