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GIẤY MỜI    
Về việc dự kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu và  

phòng chống dịch tả lợn tuyến Chi Ma - Đình Lập 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc 
kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu và phòng chống dịch tả lợn tuyến Chi 
Ma - Đình Lập như sau:  

1. Thành phần: 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 
chỉ đạo 389 tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Công an 
tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Văn 
phòng UBND tỉnh, Đội trưởng Đội 389 tỉnh;  

- Kiểm tra khu vực cửa khẩu Chi Ma: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Chi 
Ma, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chi Ma. 

- Kiểm tra khu vực cửa khẩu Bản Chắt và Đồn Biên phòng Bắc Xa: Đại 
diện lãnh đạo UBND huyện Đình Lập, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Chi 
Ma, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chi Lăng và Đồn Biên phòng Bắc Xa.    

 2. Thời gian, địa điểm: Ngày 09/10/2018 (thứ Ba).  

- Buổi sáng: 6 giờ 00 xuất phát từ thành phố Lạng sơn, kiểm tra khu vực 
cửa khẩu Chi Ma và cửa khẩu Bản Chắt;  

- Buổi chiều: Kiểm tra khu vực Đồn Biên phòng Bắc Xa.  

(Cụ thể theo thực tế phát sinh trong quá trình kiểm tra) 
3. Phân công chuẩn bị:  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các Đồn Biên phòng chuẩn bị 
báo cáo tình hình an ninh trật tự, quản lý người phương tiện xuất nhập cảnh, 
công tác chống buôn lậu, chống dịch bệnh thuộc địa bàn phụ trách được kiểm tra 
và công tác hậu cần liên quan.  

- Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục Hải quan chuẩn bị báo cáo công tác quản 
lý hàng hóa xuất nhập khẩu, công tác thu thuế XNK, công tác chống buôn lậu 
địa bàn phụ trách được kiểm tra.  

- Sở Công Thương chuẩn bị báo cáo tình hình buôn lậu tại các khu vực 
kiểm tra.  
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- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo tình hình triển 
khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn bệnh 
Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. 

- Các thành phần còn lại chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.  

4. Bố trí phương tiện: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng); 

- Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Đội 389 tỉnh đi xe Chi cục 
Quản lý thị trường;  

- Cục Hải quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm 
dịch động vật vùng Lạng Sơn đi xe Cục Hải quan; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, phóng viên Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh đi xe Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc. 

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

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

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

  
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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