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GIẤY MỜI  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 4383/VP-

KTN ngày 24/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc liên quan đến vi phạm tại 

dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh. 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 Tân Thanh - Cốc Nam; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện và Phòng chuyên môn huyện Văn Lãng; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng; 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo 

Nguyên.  

2. Nội dung:  

Họp kiểm tra, rà soát và hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Vận tải thương 

mại Bảo Nguyên khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng và 

nội dung khác có liên quan đến dự án Bến xe hàng hóa XNK cửa khẩu Tân Thanh; 

3. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 28/10/2019 (Thứ hai), tại 

phòng họp tầng 3, Trụ sở Ban Quản lý (Số 19, Đường Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, TP Lạng Sơn). 

4. Công tác chuẩn bị: 
- Phòng Quản lý hạ tầng thuộc Ban Quản lý chuẩn bị các nội dung phục vụ 

cuộc họp liên quan phục vụ cuộc họp. 

- Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên chuẩn bị báo cáo liên quan 

đến việc thực hiện về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng. 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị dự họp chuẩn bị các nội dung liên quan theo lĩnh 

vực ngành quản lý. 

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

đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự kiểm tra theo nội dung, thành phần, 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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