
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

 ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:  101  /GM-BQLKKTCK    Lạng Sơn,  ngày 11 tháng 10  năm 2018 

 

GIẤY MỜI  
Đến nhận Bằng khen của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân. 

 
 

Kính gửi: ……………………………………………………………….. 

                   ……………………………………………………………… 

 

Thực hiện Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBNB  

tỉnh   ng S n về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập 

thể, cá nhân vì: Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, giai đoạn 2008 - 2018. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -   ng S n trân trọng  

kính mời các tập thể, các nhân đến dự  ễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Khu Kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng-  ng S n và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

  ng S n, như sau: 

1. Thời gian: Từ 13h45 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2018 (thứ Sáu). 

2. Địa điểm: T i Khách s n Mường Thanh-   ng S n. 

3. Trang phục:  

- Nam: Trang phục áo s  mi dài tay sáng mầu, thắt cavat, quần tối mầu, đi 

giầy da hoặc trang phục comple. 

- Nữ: Mặc áo dài. 

Trân trọng kính mời các đ i biểu tham dự đúng thành phần, thời gian, địa 

điểm nêu trên. 

(Kết thúc buổi lễ, trân trọng kính mời quý vị địa biểu dự tiệc chiêu đãi tại 

tầng 1 Khách sạn Mường Thanh). 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Đồng chí Hoàng Thị Đào - Phó Chánh Văn 

phòng, số điện tho i 0946 068854./. 

 
  Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;  

-  ãnh đ o Ban; 

-  ưu: VT, VP; 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 



 2 

 


		2018-10-11T15:00:17+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn<bqlkktck@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




