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V/v địa điểm xây dựng Nhà để hệ 
thống máy soi container di động của 
Cục Hải quan tại khu vực cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị  

 

  
 

Kính gửi:  
- Cục Hải quan 
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

 
Xem xét Báo cáo số 485/BC-BQLKKTCK ngày 28/12/2018 của Ban Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc chấp thuận vị trí, địa điểm 
bố trí Nhà để hệ thống máy soi container di động của Cục Hải quan tại khu vực 
cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý địa điểm xây dựng Nhà để hệ thống máy soi container di động của 
Cục Hải quan tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tại vị trí song song và 
cách tường rào Nhà công vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 6m, cách đầu hồi phía 
Tây Nam khu nhà công vụ của lực lượng Hải quan hiện tại khoảng 6m. 

Giao Cục Hải quan làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng công trình, quản lý, 
vận hành hệ thống máy soi container di động theo đúng quy trình, đảm bảo an 
toàn, hiệu quả. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, KHĐT, CT, XD, TNMT; 
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT).  
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