
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN  

  

Số: 68 /GM-BQLKKTCK             Lạng Sơn,  ngày 11 tháng 10 năm 2019 

 GIẤY MỜI 
Xem xét nguyên nhân đất sạt lở, trôi xuống ruộng 

 

 Thực hiện Thông báo số 582/ TB-UBND ngày 04/10/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, phó chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 

9/2019) Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình.  

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

kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến  dự cuộc họp như sau: 

 1. Thành phần:  

 - Lãnh đạo Ban Quản lý, Ban QLDA;  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình (Đề nghị UBND huyện Lộc Bình 

mời giúp UBND xã Tú Mịch và  UBND xã Tam Gia). 

 -  Đại diện đơn vị thi công: Công ty cổ phần Hoàng Hà; 

 - Đại diện đơn vị Tu vấn giám sát: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Đầu tư xây dựng Tuấn Anh tại Lạng Sơn; 

- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao 

thông Cửa Đông. 

 2. Nội dung: Họp kiểm tra cụ thể nguyên nhân việc sạt lở, trôi đất đá 

xuống ruộng  đối với các thửa đất của 02 hộ gia đình (Hoàng Thị Vạn, Lành Văn 

Sáng); 

 - Kiểm tra toàn tuyến tình trạng đất, đá sạt lở trôi xuống ruộng.   

 3. Thời gian:  8 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 15/10/2019. 

 4. Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Tú Mịch. Sau đó đi kiểm tra hiện 

trường. 

 Trân trọng kính mời đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham 

dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Thành phần mời; 

- Lãnh đạo BQL; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 
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