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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Quyết định số 838/QĐ-UBND, ngày 08/5/2018 về việc phê 

duyệt kết quả trúng đấu giá quyền thuê toàn bộ Tòa nhà Trung tâm dịch vụ quốc 

tế cửa khẩu Hữu Nghị và mặt bằng sân bãi phía sau Tòa nhà. Để công tác thiết 

kế và triển khai việc bố trí kinh doanh tại tòa nhà Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa 

khẩu Hữu Nghị và mặt bằng sân bãi phía sau tòa nhà của đơn vị trúng đấu giá 

quyền thuê đảm bảo sự thống nhất  không  àm ảnh h  ng đến kết cấu và m  

quan của tòa nhà c ng nh  khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu, Ban Quản  ý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản  ý) tổ chức cuộc họp xem xét 

các nội dung nh  sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản  ý: Chủ trì,  ãnh đạo phòng: Quản  ý Quy hoạch và 

xây dựng, Kế hoạch tổng hợp - Đầu t   Trung tâm quản  ý cửa khẩu Hữu Nghị - 

Bảo Lâm;  

- Đại diện S  Xây dựng; 

- Đại diện S  Tài Chính; 

- Đại diện Công ty TNHH Th ơng mại Hữu Nghị Lạng Sơn.  

2. Nội dung:  

Xem xét trình tự  thủ tục thẩm định  phê duyệt ph ơng án thiết kế cải tạo 

Tòa nhà TTDVQT cửa khẩu Hữu Nghị và ph ơng án cải tạo  khai thác sân bãi 

phía sau Tòa nhà. 

3. Thời gian: Vào hồi 14giờ 00phút ngày 11 tháng 7 năm 2018 (thứ tư).  

4. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3  Ban Quản  ý khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn (Số 7, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn) 

Công tác chuẩn bị 

Để cuộc hợp đạt kết quả đề ra  Ban quản  ý đề nghị Công ty TNHH 

Th ơng mại Hữu Nghị Lạng Sơn: 

- Mời giúp Đơn vị t  vấn thiết kế cải tạo Tòa nhà TTDVQT cửa khẩu 

Hữu Nghị báo cáo ph ơng án thiết kế tại cuộc họp. 

- Mời Đại diện Công ty TNHH Mạnh Đại Phúc đơn vị thuê  ại Bãi xe phía 

sau tòa nhà tham dự họp. 
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Ban Quản  ý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn trân trọng kính 

mời đại diện các cơ quan  đơn vị dự họp theo thời gian  địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Nh  thành mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, KHTH-ĐT  QHXD; 

- TTQLCK HN-BL; 

- L u: VT ; 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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