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GIẤY MỜI    
Dự họp xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc về xuất khẩu 

 hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh  
 

 

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc 
họp như sau:   

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ trì. 

- Đồng chí Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh. 

- Đồng chí Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Hải quan. 

- Đồng chí Lê Quang Đạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 

- Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Q. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường. 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung 

Xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc về xuất khẩu hàng hóa (hàng đông 
lạnh) tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00’ ngày 02/01/2019 (thứ Tư). 

- Địa điểm: Phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

Cục Hải quan báo cáo tình hình xuất khẩu hàng hóa (hàng đông lạnh) tại 
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng báo cáo tình hình 
quản lý phương tiện ra vào cửa khẩu, tình hình quản lý đường biên, mốc giới liên 
quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa; các thành phần khác chuẩn bị báo cáo theo 
chức năng nhiệm vụ.  

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

Nơi nhận:                                                                  TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 

- Như thành phần mời;                
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, HC-QT;  
- Lưu: VT, KTTH (LKT).   

 




