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GIẤY MỜI  

Về việc xem xét tiến độ triển khai thực hiện 

 dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Dragon 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công văn số 5231/VP-KTN ngày 24/12/2019 về việc theo dõi, đôn đốc 

tiến độ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Dragon. Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) kính mời đại diện 

Lãnh đạo các đơn vị tham dự họp như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý chủ trì; các phòng: Quản lý Hạ tầng, Kế hoạch 

tổng hợp; Trung tâm quản lý cửa khẩu; 

- Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Sản xuất ôtô Dragon-Miền 

Bắc Việt Nam; 

2. Nội dung:  

- Xem xét các nội dung liên quan thông báo số 02/TB-DRG ngày 

07/02/2020 của Công ty TNHH Sản xuất ôtô Dragon-Miền Bắc Việt Nam; trong 

đó có nội dung giãn tiến độ thực hiện dự án. 

- Xem xét tiến độ lập hồ sơ điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

dự án. 

- Các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, các đề 

xuất, kiến nghị Công ty TNHH Sản xuất ôtô Dragon-Miền Bắc Việt Nam 

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 8 giờ 30 ngày 27/02/2020 (Thứ năm); Tại 

Phòng họp tầng 2, Trụ sở Ban Quản lý (Số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

4. Công tác chuẩn bị: 

Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất ôtô Dragon-Miền Bắc Việt Nam chuẩn 

bị báo cáo các nội dung liên quan đến cuộc họp. 

Ban Quản lý kính mời đơn vị tham dự họp theo nội dung, thành phần, thời 

gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- TTQLCK; 

- VP, PCM; 

- Lưu: VT, HT.                                                 
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