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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Thông báo số 666/TB-UBND ngày 15/11/2019 của UBND 

tỉnh, Thông báo Kết luận của Chủ tịch tịch UBND tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức cuộc họp với nội 

dung như sau:. 

1. Thành phần: 

- Đại diện Ban Quản lý: Đại diện lãnh đạo (chủ trì); đại diện phòng, ban: 

QLHT, KHTH, QLDA. 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, 

Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng (UBND huyện Chi Lăng mời 

giúp đại diện UBND thị trấn Chi Lăng và giúp chuẩn bị phòng họp tại Trụ sở 

UBND thị trấn). 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng (UBND huyện Hữu Lũng 

mời giúp UBND xã Hòa Lạc). 

2. Nội dung: Khảo sát thực địa khu công nghiệp Đồng Bành, đánh giá 

thực trạng hoạt động Khu công nghiệp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh (dự thảo 

Báo cáo kèm theo). 

3. Thời gian, địa điểm:  Từ 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2019 

(Thứ hai) tập trung tại trụ sở UBND thị trấn Chi Lăng để đi khảo sát hiện trường 

quy hoạch Khu công nghiệp sau đó trở lại phòng họp trụ sở UBND thị trấn thảo 

luận thống nhất ý kiến.  

(Đại diện Ban Quản lý xuất phát lúc 13giờ15’ từ trụ sở tại số 19, đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Đơn vị nào không bố trí 

được xe thì liên hệ đ/c Lê Trung Dũng, chuyên viên Ban Quản lý để đi cùng xe 

của Ban quản lý theo số điện thoại: 0913277899). 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự họp đúng thành phần, thời gian 

và địa điểm trên./. 
 KT. TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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