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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Thông báo số 331/TB-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh, Kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

ngày 10/6/2019 về kết quả kiểm tra đánh giá dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh 

doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị tham dự họp như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý; lãnh đạo các Phòng quản lý Hạ tầng, Kế 

hoạch tổng hợp, Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị-Bảo Lâm; 

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

- Đại diện UBND huyện Cao Lộc; 

- Đại diện Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (đề nghị Chỉ 

huy Đồn mời đại diện Chỉ huy Trạm KS biên phòng của khẩu quốc tế Hữu Nghị);  

- Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Đồng Đăng (đề nghị lãnh đạo UBND thị 

trấn mời công chức địa chính- xây dựng); 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phú 

Gia Hà Nội. 

2. Nội dung: 

Họp thống nhất triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Thông báo số 331/TB-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về kết quả kiểm tra 

đánh giá dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu 

Nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phú Gia Hà Nội. 

3. Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 25/6/2019 (Thứ Ba) tại 

phòng họp Trung tâm quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm (tầng 4, Tòa nhà cửa 

khẩu Hữu Nghị). 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung hướng dẫn thủ tục điều 

chỉnh dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị 

của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phú Gia Hà Nội thực hiện theo quy định. 



- Đề nghị Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, cho ý kiến về công tác kiểm tra, xử 

lý theo quy định đối với công trình xây dựng đã xây dựng thuộc dự án Khu giới thiệu 

sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị. 

- UBND thị trấn Đồng Đăng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị-Bảo 

Lâm, Đồng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chuẩn bị nội dung, cho ý kiến về 

công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng đối với dự án Khu giới thiệu sản phẩm và 

kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị; 

- Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Phú Gia Hà Nội báo cáo, đề 

xuất phương án tự tháo dỡ các hạng mục xây dựng không tuân thủ hồ sơ thiết kế đã 

được Sở Xây dựng thẩm định theo chỉ đạo (thời gian, tiến độ, bắt đầu, kết thúc, bảo 

vệ môi trường,...); rà soát đánh giá quy mô, tiến độ, đề xuất phương án điều chỉnh dự 

án trong thời gian tới. 

- Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, tham gia ý kiến theo chức năng, 

nhiệm vụ. 

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị-Bảo Lâm chuẩn bị phòng họp. 

(Gửi kèm theo Giấy mời Thông báo số 331/TB-UBND ngày 14/6/2019 của 

UBND tỉnh). 

Ban Quản lý trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham 

dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT, HT.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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