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GIẤY MỜI 

Về việc xem xét tình hình triển khai dự án đối với các dự án  

đang tạm ngừng hoạt động và các dự án chưa  

triển khai đầu tư tại khu vực cửa khẩu 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 

302/TB-UBND ngày 02/7/2018 về Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem   t kết qu  r  soát, đánh giá thực 

trạng các dự án đ u tư trong khu vực các cửa khẩu trên địa b n tỉnh, Ban Qu n lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Ban Qu n lý) tổ chức cuộc họp 

với các nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Qu n lý: Chủ trì.  

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban: Kế hoạch tổng hợp- Đ u tư, 

Qu n lý QHXD, Qu n lý Doanh nghiệp, Qu n lý T i nguyên v  Môi trường;  

- Đại diện các Sở: Kế hoạch v  Đ u tư, Xây dựng, T i nguyên v  Môi 

trường; 

- Đại diện Doanh nghiệp (có Giấy mời riêng đến các Doanh nghiệp) . 

2. Nội dung: Xem xét cụ thể đối với các dự án hiện nay đang tạm ngừng 

hoạt động kinh doanh, tạm ngừng đ u tư v  các dự án chưa triển khai đ u tư  ây 

dựng tại các khu vực cửa khẩu; Việc cam kết của Nh  đ u tư trong việc tiếp tục 

triển khai thực hiện dự án. 

3. Thời gian: Lịch l m việc và danh sách cụ thể đối với các dự án kèm 

theo GM này. 

4. Địa điểm: Tại Phòng họp t ng 3, Ban Qu n lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn (số 07 Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn). 

Ban Qu n lý trân trọng kính mời các thành viên tham gia dự họp theo thời 

gian, địa điểm trên./ . 

 
Nơi nhận: 
- Như th nh ph n họp; 

- Lãnh đạo Ban; 

- CPVP, các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, KH. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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