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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 160/TB-

UBND, ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường giao thông khu 

phi thuế quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng.  Ban Quản lý trân trọng kính mời đại diện 

lãnh đạo các cơ quan phối hợp kiểm tra theo như sau:  

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì), đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Hạ 

tầng, phòng KHTH; Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh – Cốc Nam; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Mỹ; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH sản xuất ô tô Dragon – Miền 

Bắc Việt Nam (trường hợp cử người khác dự thay cần có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

2. Nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng đất đã 

giao cho Công ty TNHH sản xuất ô tô Dragon – Miền Bắc Việt Nam thuê theo Quyết 

định số 452/QĐ-BQLKKTCK ngày 17/8/2011 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

3. Thời gian:  Vào hồi 14h00, ngày  19/4/2019 (Thứ sáu). 

4. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty TNHH sản xuất ô tô Dragon – Miền Bắc Việt 

Nam (Địa chỉ: Thôn Lũng Trang, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). 

 * Công tác chuẩn bị: 

- Công ty TNHH sản xuất ô tô Dragon – Miền Bắc Việt Nam chuẩn bị nội dung 

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng quỹ đất, tiến độ 

đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;  

 - Các thành phần dự họp tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn kính mời đại điện lãnh 

đạo các cơ quan dự họp theo thời gian, địa điểm, tham gia ý kiến về nội dung nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP; 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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