
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GM-UBND Lạng Sơn, ngày          tháng 01 năm 2021 

 

GIẤY MỜI    

Dự kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại  

tại vực biên giới huyện Cao Lộc và huyện Văn Lãng 
 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2021, UBND tỉnh tổ chức cuộc 

kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực biên giới 

huyện Cao Lộc và huyện Văn Lãng, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 

chỉ đaọ 389 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, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND huyện Văn Lañg;  

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đồn Biên phòng Tân Thanh, Đồn Biên 

phòng Hữu Nghị; Chi cục Hải quan Hữu Nghị, Chi cục Hải quan Cốc Nam, Chi 

cục Hải quan Tân Thanh; Đội Quản lý thị trường số 2, Đội Quản lý thị trường số 

7, Đôị 389 tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm: buổi sáng, ngày 29/01/2021 (thứ Sáu), cụ thể: 

- Từ 07h00’: xuất phát tại trụ sở UBND tỉnh.  

- Từ 07h30’-10h10’: kiểm tra thực tế khu vực biên giới huyện Văn Lãng 

và huyện Cao Lộc (có lịch trình cụ thể kèm theo). 

- Từ 10h15’-11h30’: làm việc tại Phòng họp Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị.   

3. Tổ chức thực hiện 

- Giao Cục Quản lý thị trường chuẩn bị báo cáo tình hình buôn lậu, gian 

lận thương mại chung tại địa bàn huyện Văng Lãng và huyện Cao Lộc; bố trí 

phương tiện cho phóng viên Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh đi cùng. 

- Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan chuẩn bị báo cáo công tác 

chống chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với địa bàn phụ trách; chỉ đạo 

Chi cục Hải quan Hữu Nghị phối hợp với Trung tâm Quản lý cửa khẩu - Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị phòng họp và công tác 

hậu cần khác liên quan. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Cục Hải quan hướng 

dẫn Đoàn công tác khảo sát, kiểm tra các điểm theo lịch trình; chỉ đạo các Đồn 

Biên phòng chuẩn bị báo cáo công tác chống chống buôn lậu, gian lận thương 
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mại đối với địa bàn phụ trách; bố trí phương tiện cho phóng viên Báo Lạng Sơn, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh đi cùng. 

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

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

 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời;                

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PT&TH tỉnh,  

  Cổng thông tin điện tử tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(LC).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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LỊCH TRÌNH KIỂM TRA 

(Kèm theo Giấy mời số:        /GM-UBND ngày        /01/2021 của UBND tỉnh) 

 
 

STT Thời gian Địa điểm kiểm tra, làm việc 

1 07h30’ - 07h50’ Đường mòn Đồi Cao, xã Tân Thanh 

2 08h10’ - 08h30’ 
Đường mòn Ngách Hang Dơi, Thác Ném, xã 

Tân Mỹ 

3 08h35’ - 08h55’ Đường mòn 386, xã Tân Mỹ 

4 09h00’ - 09h20’ 
Đường mòn Khe Bà Lan, khu vực sau bãi xe 

Thiên Trường. 

5 09h35’ - 09h55’ Khu vực mốc 06 thị trấn Đồng Đăng 

6 10h10’ - 11h30’ Làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 
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