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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 
 

GIẤY MỜI    

Họp Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng  

cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5 năm 2022, Tổ công tác liên 

ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh tổ chức cuộc họp như sau:  

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - 

Tổ trưởng Tổ công tác: Chủ trì; 

- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ phó Tổ Công tác; 

- Các đồng chí thành viên Tổ công tác tại Quyết định số 300/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác liên 

ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh. 

2. Nội dung 

- Xem xét tình hình triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh đến 15/5/2022; 

- Xem xét dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy 

định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết 

định số 1941/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn). 

3. Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, ngày 24/5/2022 (thứ Ba). 

4. Địa điểm: phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị  

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan chuẩn bị Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thí điểm Nền tảng cửa 

khẩu số; Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị tài liệu đối 

với nội dung xem xét Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh 

Lạng Sơn; chủ động gửi tài liệu trước cho các thành phần dự họp (gửi Văn 

phòng UBND tỉnh 04 bộ chậm nhất trong sáng ngày 23/5/2022) và in đủ tài liệu 

phát tại cuộc họp; báo cáo tại cuộc họp. 

- Các thành phần dự họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu và 

chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. 
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(Có Tờ trình số 14/TTr-BQLKKTCK gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

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 TTĐT tỉnh 

  (cử PV đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KGVX(HTHT).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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