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GIẤY MỜI 

Về việc xem xét nội dung đề nghị của  

Công ty TNHH XNK Quốc Tế Thiên Phú Phát 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại công văn số 216/VP-KTTH ngày 18/01/2020 về việc xem xét nội 

dung đề nghị của Công ty TNHH XNK Quốc Tế Thiên Phú Phát. Ban Quản lý Khu 

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

dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý chủ trì; đại diện các phòng chuyên môn và Trung tâm 

quản lý cửa khẩu. 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH XNK Quốc Tế Thiên Phú 

Phát. 

2. Nội dung: Xem xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH XNK Quốc Tế 

Thiên Phú Phát về việc thời gian xin thuê Trạm kiểm soát liên hợp số 2 là 20 năm 

và xin miễn tiền thuê trong thời gian 1 năm cho thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý 

và cải tạo, sửa chữa công trình. 

3. Thời gian, địa điểm: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 10/02/2020 (Thứ hai) tại 

công trình Trạm kiểm soát liên hợp số 2, cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

Sau khi kết thúc khảo sát thực địa công trình sẽ họp tại phòng họp tầng 2, Trụ sở 

Trung tâm quản lý cửa khẩu tại Tân Thanh. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Đề nghị Công ty TNHH XNK Quốc Tế Thiên Phú Phát chuẩn bị nội dung 

báo cáo phục vụ cuộc họp, trong đó cần nêu rõ tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án, 

phương án, tiến độ cải tạo, sửa chữa công trình. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao tham gia ý kiến trong cuộc họp. 

(Gửi kèm theo giấy mời là công văn số 216/VP-KTTH ngày 18/01/2020 của 

VP UBND tỉnh và công văn số 10/2020/CV-TPP ngày 15/01/2020 của Công ty 

TNHH XNK Quốc Tế Thiên Phú Phát). 

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

mời các thành phần tham dự đúng thời gian, địa điểm./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- TTQLCK (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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