
   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:        /GM-BQLKKTCK                        Lạng Sơn, ngày       tháng 3  năm 2020 
  

GIẤY MỜI  

Họp thống nhất giải pháp đấu nối nút giao thông 

 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính 

mời đồng chí Lãnh đạo và bộ phận chuyên môn các đơn vị tham gia dự họp với nội 

dung sau:  

1. Thành phần:  

           - Lãnh đạo, bộ phận chuyên môn Ban QL Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

         - Đại diện Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn; 

 - Đại diện UBND huyện Chi Lăng; 

 - Đại diện Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành; 

  - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn (Tư vấn thiết kế);  

  - Đại diện Ban Quản lý dự án ĐTD tỉnh Lạng Sơn(Tư vấn giám sát); 

  - Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn (Đơn vị thi công). 

  2. Nội dung: Họp bàn thống nhất giải pháp đấu nối nút giao giữa đường trục 

số 3 dự án đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1) với nút giao 

đường vào nhà máy xi măng Đồng Bành theo nội dung Công văn số 162/UBND-

KTN ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

   3. Thời gian: Từ 14 giờ 30, ngày 11/3/2020 (thứ tư).   

4. Địa điểm: Tại vị trí nút giao giữa đường trục số 3 và nút giao vào nhà máy 

xi măng Đồng Bành (Km 65 quốc lộ 1A)  

( Sau khi kiểm tra hiện trường nhờ nhà máy xi măng Đồng Bành giúp bố trí 

phòng họp . 

Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính mời các đồng 

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

Nơi nhận : KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QLDA. 
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