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GIẤY MỜI  

 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trân trọng 

kính mời đồng chí Lãnh đạo, chuyên môn các đơn vị tham gia dự kiểm tra thực tế 

công trình với nội dung sau:  

1. Thành phần:  

- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Ban Quản lý dự án;  

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (tư vấn giám sát); 

      - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn (tư vấn thiết kế); 

  - Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn (đơn vị thi công); 

- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đại Học giao thông vận tải Hà Nội ( Tư 

vấn kiểm định). 

  2. Nội dung:   

  Kiểm tra thực tế công trình Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành 

(Giai đoạn 1), tỉnh Lạng Sơn  theo nội dung đề nghị của nhà thầu tư vấn giám sát 

thi công tại Công văn số 41/BQLDA ngày 15/01/2019 của Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng  

  3. Thời gian: Từ 10 giờ 00, ngày 29/01/2019 (thứ ba).   

4. Địa điểm: Tại hiện trường thi công công trình. 

Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính mời các đồng 

chí đến dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên./.       
                                                  

Nơi nhận : KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QLDA. 
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