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GIẤY MỜI  
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu 

 
 

Thực hiện Công điện số 463/CĐ-VPCP ngày 18/4/2018 của Văn phòng 
Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, UBND tỉnh mời các thành phần dự họp trực 
tuyến với nội dung cụ thể sau: 

1. Thành phần:  

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì điểm cầu tại tỉnh;  

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

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công Thương, Tài chính, Giao 
thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại 
vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 
Lạng Sơn, Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục 
kiểm dịch thực vật vùng VII  Lạng Sơn, Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng 
Sơn, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.  

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 23/4/2018 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công thực hiện:  

a) Sở Công Thương: 

- Chủ động liên hệ tiếp nhận tài liệu từ Trung ương, in đủ cho các thành 
phần dự họp.  

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, 
Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các cơ quan có liên quan dự thảo 
báo cáo tham luận của UBND tỉnh tại Hội nghị (nội dung tập trung báo cáo tình 
hình biên giới cửa khẩu; công tác chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện xuất nhập 
khẩu hàng hóa; công tác phối hợp với phía Quảng Tây - Trung Quốc trong tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu; tình hình đầu tư tại 
các khu vực cửa khẩu; tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, kết quả kim ngạch 
xuất nhập khẩu nhất là số lượng, trọng lượng, chủng loại các mặt hàng nông 
sản xuất khẩu, số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu; công tác thông 
tin, cảnh báo sự thay đổi cơ chế, chính sách từ phía Trung Quốc,...). 



b) Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm 
Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ 
thuật phục vụ Hội nghị. 

c) Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, xác nhận đại biểu dự Hội 
nghị theo yêu cầu. 

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;                                                
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông;  
- Viễn thông Lạng Sơn; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TTTH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

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

 
 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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