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GIẤY MỜI 

V/v xem xét đề xuất thực hiện dự án khu chế biến nông sản 

LASAFOOD của Công ty cổ phần Cánh đồng vàng Lạng Sơn 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 

951/VP-KTN ngày 15/3/2019 V/v xem xét đề nghị chấp thuận Chủ trương đầu 

tư Dự án khu chế biến nông sản LASAFOOD của Công ty cổ phần Cánh đồng 

vàng Lạng Sơn; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban 

Quản lý) trân trọng kính mời các đồng chí tham dự với nội dung sau: 

1. Thành phần:  

- Ban Quản lý: Lãnh đạo Ban Quản lý (Chủ trì); phòng Kế hoạch tổng 

hợp; phòng Quản lý hạ tầng; Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh-Cốc Nam; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải; 

- Đại diện lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Cánh đồng vàng Lạng Sơn. 

 2. Nội dung:  

Khảo sát tại thực địa khu vực đề xuất dự án; Họp bàn xem xét các nội 

dung đề xuất của Công ty cổ phần Cánh đồng vàng Lạng Sơn; Thống nhất nội 

dung dự thảo báo cáo UBND tỉnh. 

3. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, ngày 28/3/2019 (t    ăm).  

4. Địa điểm:  

- Từ 08 giờ 30 phút: Khảo sát thực tế tại thực địa Khu phi thuế quan, xã Tân 

Mỹ, huyện Văn Lãng. 

-  Từ 09 giờ 30 phút: Họp tại phòng họp Tầng 2 - Tòa nhà Cổng cửa khẩu 

Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

5. Công tác chuẩn bị:  

- Công ty cổ phần Cánh đồng vàng Lạng Sơn chuẩn bị các nội dung để 

giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến việc đề xuất thực hiện dự án khu 

chế biến nông sản LASAFOOD theo yêu cầu của các thành phần dự. 
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- Các thành phần tham dự: tham gia ý kiến về đề xuất của Nhà đầu tư (Tờ 

trìn  số 01/2019/TTr-CĐVLS ngày 06/3/2019 của Công ty cổ p ần Cán  đồng 

vàng Lạng Sơn) và tham gia nội dung dự thảo báo cáo của Ban Quản lý để báo 

cáo UBND tỉnh. 

- Phòng Quản lý hạ tầng-Ban Quản lý chuẩn bị Bản đồ quy hoạch và các 

nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, GMPB, quản lý đất đai. 

- Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh-Cốc Nam chuẩn bị phòng họp 

tại cổng cửa khẩu Tân Thanh. 

(Gửi kèm Giấy mời này Tờ trìn  số 01/2019/TTr-CĐVLS ngày 06/3/2019 

và dự t ảo Báo cáo của Ban Quản lý) 

Trân trọng kính mời Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia đúng thời 

gian và địa điểm trên./.      

                                                  
Nơi nhận : 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng: KHTH, QLHT; 

- Trung tâm QLCK TT-CN; 

- VP (bố trí phương tiện);                                                                                
- Lưu: VT, KH. 

KT.TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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