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GIẤY MỜI 

 Làm việc với chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà máy  

sản xuất và lắp ráp ô tô Dragon tại Khu phi thuế quan 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 337/TB-UBND ngày 

14/6/2019 về Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 

10/6/2019 V/v xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình đầu tư, quản lý và sử 

dụng đất đai tại Dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Dragon tại Khu phi thuế 

quan; 

Để có cơ sở báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn tổ chức cuộc họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ban chủ trì; Lãnh đạo các phòng Kế hoạch tổng hợp, Quản lý 

hạ Tầng; Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam. 

- Đại diện Lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng. 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Sản xuất ôtô Dragon-

Miền Bắc Việt Nam. 

2. Nội dung: 

 Làm việc với Công ty TNHH Sản xuất ô tô Dragon-Miền Bắc Việt Nam  

(Nhà Đầu tư) để đánh giá về tính khả thi, hiệu quả của dự án Nhà máy sản xuất 

và lắp ráp ô tô Dragon tại Khu phi thuế quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Thông báo số 337/TB-UBND ngày 14/6/2019                                                                                                                                                                                                   

3. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 20/6/2019 (thứ năm). 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn (số 7, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn). 

5. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị Sở Tài chính tính toán các khoản kinh phí dự kiến phải hoàn trả 

Công ty liên quan đến việc điều chỉnh thu hẹp quy mô sử dụng đất của dự án, 

cung cấp cho Ban Quản lý để có cơ sở cụ thể làm việc với Công ty. 
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- Đề nghị thành phần dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến theo chức năng, 

nhiệm vụ. 

- Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất ô tô Dragon-Miền Bắc Việt Nam 

chuẩn bị các nội dung báo cáo, đánh giá lại về tính khả thi, hiệu quả của dự án 

theo các nội dung tại Đề cương báo cáo gửi cho Công ty kèm theo Giấy mời. 

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

các thành phần tham dự, đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM, TTQLCK TT-CN; 

- Lưu: VT, KH.                                         

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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