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GIẤY MỜI 

Dự họp xem xét giải quyết vướng mắc về hoạt động xuất nhập khẩu  

do Hải quan Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) chỉ làm thủ tục hải quan đối 

với những xe có gắn biển số xe điện tử qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị  
  

 

Trên cơ sở ý kiến thông báo của Hải quan Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), 

kể từ ngày 01/5/2020 chỉ làm thủ tục hải quan đối với những xe chở hàng hóa 

gắn biển số xe điện tử tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đồng chí Nguyễn Công 

Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp khẩn như sau: 

1. Thành phần: 

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

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Sở Công Thương, Sở 

Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Thủ trưởng các đơn vị: Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, Trạm Biên 

phòng cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (giao Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn thông tin).  

2. Nội dung:  

Xem xét giải quyết vướng mắc về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, do phía Hải quan Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) chỉ 

làm thủ tục hải quan đối với những xe chở hàng hóa có gắn biển số xe điện tử tại 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kể từ ngày 01/5/2020.  

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 29/4/2020 (thứ Tư). 

4. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị: 

- Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với Cục Hải quan và các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc họp. 

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

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần mời; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, HC-QT; TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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