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GIẤY MỜI  
Họp bàn biện pháp triển khai thi công cầu 

Dự án đường giao thông Khu công công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1)  

 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, trân trọng kính mời đồng chí 

Lãnh đạo và bộ phận chuyên môn tham gia thực hiện dự án dự họp với nội dung sau:  

1. Thành phần:  

          - Lãnh đạo Ban, bộ phận chuyên môn Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-

Lạng Sơn (Chủ đâu tư); 

           - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (Đơn vị tư vấn giám sát);  

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

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

  2. Nội dung:   

  Họp bàn các giải pháp để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ Dự án 

đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 1. 

 (Đề nghị các đơn vị cử đúng thành phần tham gia dự án dự họp, chuẩn bị ý kiến 

trao đổi tại  cuộc họp theo các Biên bản đã ký ). 

 3. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 27/3/2020 (thứ Sáu).   

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 3,trụ sở Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn; Số 19, đường ý Thái Tổ, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn 

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

chí đến dự đúng thành phần, 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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