
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

Số:          /GM-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp rà soát một số nội dung liên quan đến trình ban hành giá dịch vụ xe ra, 

vào Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ 

phần vận tải thương mại Bảo Nguyên  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 

trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan dự họp như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Chủ trì;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư 

pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

Cục Thuế tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên. 

2. Nội dung: rà soát quy trình, thủ tục trình ban hành giá dịch vụ xe ra, vào 

Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ phần vận tải 

thương mại Bảo Nguyên; căn cứ, cơ sở xây dựng, thẩm định giá dịch vụ xe ra, 

vào Bến xe trên. 

3. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 01/4/2022 (thứ Sáu). 

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

Để cuộc họp đạt hiệu quả, thống nhất cao, đề nghị lãnh đạo các cơ quan 

nghiên cứu đầy đủ quy định hiện hành, cơ sở thực tiễn để tham gia ý kiến.  

Đề nghị Sở Tài chính gửi bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá 

trình thẩm định, trình ban hành giá dịch vụ nêu trên cho các thành phần dự họp 

chậm nhất trước 15 giờ 00 ngày 31/3/2022 để nghiên cứu.  

(Tờ trình số 40/TTr-STC ngày 19/3/2022 của Sở Tài chính gửi kèm theo 

qua VNPT-iOffice). 

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

Nơi nhận:                               
- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HC-QT; 

- Lưu: VT, KT (NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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