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GIẤY MỜI    

Dự kiểm tra công tác chống buôn lậu và xây dựng rào chắn  
chống buôn lậu, xử lý các công trình xây dựng trái phép 
tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng và huyện Cao Lộc 

 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc 
kiểm tra công tác chống buôn lậu và xây dựng rào chắn chống buôn lậu, xử lý các 
công trình xây dựng trái phép tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng và huyện Cao 
Lộc như sau:  

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải 
quan, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 
Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh;  

- Chủ tịch UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc;   

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan: Cốc Nam, Hữu Nghị; Đồn trưởng Đồn 
Biên phòng: Tân Thanh, Hữu Nghị, Chủ tịch UBND: thị trấn Đồng Đăng và xã 
Tân Mỹ (Giao UBND huyện Văn Lãng, Cao Lộc thông báo mời); 

- Đội trưởng Đội 389 tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm: Ngày 26/9/2019 (thứ Năm), cụ thể: 

- Từ 07 giờ 15: Tập trung, xuất phát tại trụ sở UBND tỉnh;   

- Từ 07 giờ 45 - 10 giờ 00: Kiểm tra thực tế khu vực đường mòn dốc 05, 
06, Thác Nước (thị trấn Đồng Đăng - huyện Cao Lộc); khu vực Gốc Nhãn, Gốc 
Bưởi, Khe Bà Lan, Thác Ném, đường đồi 386 (xã Tân Mỹ - huyện Văn Lãng). 

- Từ 10 giờ 00 - 11 giờ 30: Làm việc tại Chi cục Hải quan Cốc Nam.   

3. Phân công chuẩn bị 

- Giao UBND huyện Văn Lãng chuẩn bị báo cáo xử lý các công trình xây 
dựng trái phép khu vực biên giới xã Tân Mỹ. 

- Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chuẩn bị báo cáo việc xây dựng rào 
chắn chống buôn lậu khu vực biên giới huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc. Chỉ đạo 
các Đồn Biên phòng chuẩn bị báo cáo công tác chống buôn lậu địa bàn phụ trách. 

- Cục Quản lý thị trường (thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chuẩn bị báo 
cáo công tác chống buôn lậu khu vực địa bàn huyện Cao Lộc và huyện Văn Lãng. 



2 

- Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan chuẩn bị báo cáo công tác 
chống buôn lậu địa bàn phụ trách. Chỉ đạo Chi cục Hải quan Cốc Nam chuẩn bị 
phòng họp và công tác hậu cần khác liên quan.  

- Các thành phần khác tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

Báo cáo phụ vục cuộc kiểm tra yêu cầu UBND huyện Văn Lãng, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng, Cục Quản lý thị trường, các đơn vị liên quan gửi về Văn 
phòng UBND tỉnh trước 10 giờ 00 ngày 25/9/2019. 

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;  
- Lưu: VT, KTTH (LC).  

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

  
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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