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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Trưởng cửa khẩu 

 tại buổi làm việc với các lực lượng chức năng  

tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 

  

Chiều ngày 17/6/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức làm việc với 

các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Sau khi nghe ý 

kiến tham gia của các đồng chí dự họp; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, 

Trưởng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng 

chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của mình. Triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến, đồng chí Trưởng ban, 

Trưởng cửa khẩu đề nghị các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lệ 

Thanh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác 

quản lý cửa khẩu biên giới; Tăng cường tuần tra kiểm soát biên giới, thực hiện 

tốt công tác kiểm soát hàng hóa, phương tiện qua lại biên giới đảm bảo đúng quy 

trình. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Tổ chức giao ban định kỳ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu 

quốc tế Lệ Thanh theo quy định. Giao Văn phòng đại diện tham mưu công tác 

giao ban cặp cửa khẩu của hai bên Oyadav-Ratanakiri-Vương quốc Campuchia 

và cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – Gia Lai – Việt nam, trên cơ sở Bản ghi nhớ đã 

ký bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.    

3. Yêu cầu các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu tăng cường công tác Cải 

cách hành chính, phối hợp nhịp nhàng trong hoạt động quản lý xuất nhập khẩu, 

xuất nhập cảnh được đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp với 

phương châm “đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”; làm tốt các biêṇ 

pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tốt tình hình, đảm bảo thích ứng an toàn, linh 

hoạt và kiểm soát hiệu có quả dịch Covid-19 trong bối cảnh bình thường mới. 

4. Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu 

kinh tế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước 

tại Khu kinh tế cửa khẩu theo thẩm quyền được giao. 

Trên đây là Kết luận của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, Trưởng cửa 

khẩu đề nghị các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và trưởng 

các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu;   

- UBND huyện Đức Cơ;   

- Các phòng, đơn vị thuộc BQLKKT; 

- Website BQL KKT; 

- Lưu: VT, VP (02). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Trình 

Trưởng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 
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