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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện công văn chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh số      V - TTH 

ng              v  việc gi i qu  t c c  i n ngh  của doanh nghiệp tại H i ngh  

đối thoại doanh nghiệp năm     . Công văn số 519/CV-CTN ngày 23/10/2018 

của Công t  cổ phần cấp tho t nước Lạng Sơn v  đ  ngh  giao công t c qu n lý, 

sử dụng nh  qu n lý v  c c công trình phụ trợ thu c công trình cấp nước  hu vực 

cửa  hẩu Chi Ma, hu ện L c Bình. Ban Qu n lý  hu  inh t  cửa  hẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn (Ban Qu n lý) tổ chức cu c họp với n i dung như sau: 

I. Nội dung 1 theo công văn số số 519/CV-CTN 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Qu n lý (chủ trì); Lãnh đạo: BQLDA (Hồ sơ, qu n lý t i 

s n), phòng QH&XD; lãnh đạo TTQLCK Chi Ma. 

-  Lãnh đạo Công t  cổ phần cấp tho t nước Lạng Sơn.  

2. Nội dung:  h o s t hiện trường, họp xem xét đ  ngh  của Công t  cổ 

phần cấp tho t nước Lạng Sơn v  việc giao công t c qu n lý, sử dụng Nh  qu n 

lý v  c c công trình phụ trợ thu c công trình cấp nước  hu vực cửa  hẩu Chi Ma, 

hu ện L c Bình. 

3. Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, ngày 30 tháng 10 năm    8 (thứ ba). Tại 

hiện trường Nh  qu n lý công trình cấp nước  hu vực cửa  hẩu Chi Ma, xã Yên 

 ho i, hu ện L c Bình. 

II. Nội dung 2 theo công văn số số 4069 /VP-KTTH 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Qu n lý (chủ trì); Văn  hòng, phòng QH&XD; lãnh đạo 

TTQLCK Chi Ma. 

- Lãnh đạo: Đồn Biên phòng Chi Ma. 

- Lãnh đạo Trạm  i m so t Biên phòng cửa  hẩu Chi Ma. 

- Lãnh đạo Chi cục H i quan cửa  hẩu Chi Ma. 

- Lãnh đạo Công ty CP  inh doanh  ho ngoại quan Chi Ma - Bắc  inh 

2. Nội dung: Xem xét  i n ngh  của Công t  cổ phần  inh doanh  ho ngoại 

quan Chi Ma – Bắc  inh  i n ngh  ti p tục cho xe v o bãi Bắc  inh để bốc h ng. 
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3. Thời gian, địa điểm:    giờ   , ng   3  th ng    năm      (thứ ba). 

Tại Nh   iểm so t liên hợp số   cửa  hẩu Chi Ma. 

Trân trọng  ính mời đại diện c c cơ quan, đơn v  tham dự họp đúng th nh 

phần, thời gian và đ a điểm trên./. 

 

 KT.TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận:                                                              
- Th nh phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QHXD.                                                 
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