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GIẤY MỜI  

Kiểm tra tình hình thi công dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh 

thƣơng mại tổng hợp Hữu Nghị của Công ty cổ phần đầu tƣ thƣơng mại 

Phú Gia Hà Nội tại cửa khẩu Hữu Nghị 

 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 706 /VP-KTN ngày 27/02/2019 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư thương 

mại Phú Gia Hà Nội; Ngày 08/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp 

với các sở, ngành đánh giá Dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương 

mại tổng hợp Hữu Nghị và xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư thương 

mại Phú Gia Hà Nội. 

Để có đầy đủ thông tin và cơ sở đánh giá về tình hình thi công xây dựng dự 

án, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ 

chức khảo sát, xem xét thực tế tình hình thi công xây dựng dự án với những nội 

dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Ban Quản lý: Lãnh đạo Ban (chủ trì), phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng 

Quản lý hạ tầng, Trung tâm quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm; 

- Đại diện các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên 

phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 

- Đại diện UBND huyện Cao Lộc, UBND thị trấn Đồng Đăng; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phú Gia Hà Nội. 

2. Nội dung: Họp xem xét kiểm tra tình hình thi công dự án Khu giới 

thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị của của Công ty 

cổ phần đầu tư thương mại Phú Gia Hà Nội. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 30, ngày 13/3/2019 (thứ tư). 

4. Địa điểm: Tại hiện trường Dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh 

thương mại tổng hợp Hữu Nghị (bên phải tuyến đường đôi gần cổng kiểm soát số 2). 
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5. Đề nghị: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phú Gia Hà Nội báo cáo 

đầy đủ về tình hình triển khai thi công xây dựng (Nếu người đại diện không 

tham dự được, người khác đi thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính 

mời các đại diện tham dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

(Đơn vị nào không có phương tiện di chuyển riêng có thể đi cùng xe của 

Ban Quản lý, đề nghị liên hệ với phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện thoại: 

02053.719.986 để sắp xếp, bố trí phương tiện). 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;  

- Lãnh đạo Ban; 

- VP (bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, KH. 

 KT.TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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