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Lạng Sơn, ngày 27 tháng 5 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Dự họp nghe báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá  
và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu qua địa bàn tỉnh  

  
Thực hiện chương trình công tác tháng 5/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc 

họp 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, Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, các cơ quan 
kiểm dịch;  

- Đồn trưởng các Đồn Biên phòng: Chi Ma, Hữu Nghị, Tân Thanh, Bình 
Nghi (giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thông báo mời);  

- Chi cục trưởng các Chi cục Hải quan: Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma 
(giao Cục Hải quan thông báo mời).  

2. Nội dung: Nghe báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và tạm 
nhập, tái xuất, chuyển khẩu qua địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2019. 

 3. Thời gian, địa điểm:  
- Thời gian: Từ 08h00’, ngày 28/5/2019 (thứ Ba); 
- Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 
4. Phân công chuẩn bị: 
- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng chuẩn bị báo cáo tình hình 

xuất nhập khẩu hàng hoá và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu qua địa bàn tỉnh 
những tháng đầu năm 2019; 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 
Kính mời các đồng chí tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như thành phần mời; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các Phòng: TH, KTN, HC- QT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

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

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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