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Số: 260 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 30 tháng 7 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Xem xét quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện 
ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với phương tiện 

vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa 
 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 8/2019, đồng chí Nguyễn Công 
Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các nội dung cụ thể    
như sau: 

1. Thành phần 
- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc nhà nước 
tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.  

2. Nội dung 
 Xem xét quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch 

vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với 
phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa. 

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00’ ngày 02/8/2019 (Thứ Sáu). 
4. Địa điểm: Tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 
5. Phân công chuẩn bị 
1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo về quy trình thu phí sử dụng công 
trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại 
bến bãi không đi vào nội địa. Báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 01/8/2019. 

2. Các thành phần tham dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 
Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.  

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng CV, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH). 

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

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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