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GIẤY MỜI 

Làm việc với đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn 

và Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2019, Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức làm việc với đại diện lãnh đạo Công 

ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn và Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành, nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Hoàng Đình Tuệ, Phó Trưởng ban Quản lý; 

- Đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn: Kế hoạch tổng hợp, Quản lý 

Hạ tầng và đại diện Ban Quản lý dự án; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng; 

- Chủ tịch UBND thị trấn Chi Lăng (đề nghị UBND huyện Chi Lăng mời 

giúp); 

- Lãnh đạo Công ty và các ph ng ban Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành; 

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm và nội dung làm việc:  

2.1. Từ 08h30 ngày 30/01/2019 kiểm tra việc thực hiện dự án Nhà máy 

sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm và các vật liệu 

xây dựng bằng bê tông của Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn tại địa điểm thực 

hiện dự án (Thôn Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng). 

2.2. Từ 09h30 ngày 30/01/2019 kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh năm 2018 và công tác chuẩn bị trước, trong và sau Tết của Công ty 

cổ phần xi măng Đồng Bành tại Trụ sở Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành 

(Thôn Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng). 

3. Công tác chuẩn bị: 

- Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn báo cáo việc triển khai thực hiện dự 

án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm và 

các vật liệu xây dựng bằng bê tông của tại địa điểm thực hiện dự án. 

- Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành chuẩn bị tài liệu, báo cáo tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND 
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của UBND tỉnh tại Khu công nghiệp Đồng Bành; Chuẩn bị ph ng họp cho Đoàn 

làm việc. 

- UBND huyện Chi Lăng chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc đền 

bù, giải phóng mặt bằng địa điểm thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Bê tông 

Lạng Sơn và các nội dung liên quan 

- Ph ng Quản lý Hạ tầng, Ban Quản lý dự án: Chuẩn bị các nội dung liên 

quan đến công tác giải phóng mặt bằng địa điểm thực hiện dự án của Công ty Cổ 

phần Bê tông Lạng Sơn và các nội dung theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trân trọng 

kính mời các đồng chí tham dự./. 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn ph ng (bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, KH. 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 
Hoàng Đình Tuệ 
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