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GIẤY MỜI  

Làm việc với Đơn vị tư vấn lập  

Đề án phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài 

 

Thực hiện Quyết định số 1337/QĐ-UBND, ngày 11/7/2020 của UND tỉnh 

V/v phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển thương 

mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự 

họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Ban Quản lý chủ trì;  

- Thành viên Tổ nghiên cứu lập Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân 

Thanh- Pò Chài được thành lập theo Quyết định số 94/QĐ-BQLKKTCK ngày 

21/7/2020 của Trưởng Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, 

Ngoại vụ, Xây dựng; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; 

- Đại diện lãnh đạo Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh; 

- Đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Chính sách, Chiến lược công 

thương, Bộ Công Thương; 

- Đại diện lãnh đạo Doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long, 

Công ty TNHH vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương, Công ty CP vận tải 

thương mại Bảo Nguyên, Công ty TNHH MTV Thịnh Vượng. 

2. Nội dung: Khảo sát, trao đổi, lấy ý kiến một số nội dung để xây dựng 

Đề án phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài. 

3. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 09/10/2020 (Thứ 

sáu), các thành tập trung tại ngã 3 tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa và 

lối rẽ vào cửa khẩu để tiến hành khảo sát thực tế;  

Sau khi khảo sát sẽ họp tại Phòng họp tầng 2- Cổng cửa khẩu Tân Thanh. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Viện Nghiên cứu Chính sách, Chiến lược công thương, Bộ Công 

Thương: Báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng Đề án; trao đổi sâu các vấn đề nội 

dung chuyên môn liên quan, tiến độ hoàn thành Đề án, công tác phối hợp giữa 

Ban và Viện; 
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- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Định hướng phát triển du lịch tại các 

khu vực cửa khẩu, đặc biệt là khu vực cửa khẩu Tân Thanh;  

- Sở Xây dựng: Quan điểm, định hướng, quy hoạch phát triển khu vực cửa 

khẩu Tân Thanh; định hướng phân khu chức năng tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh; 

- Sở Công Thương: Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng thương mại khu 

vực cửa khẩu Tân Thanh. 

- UBND huyện Văn Lãng, các thành phần khác cho ý kiến liên quan về 

mục tiêu, yêu cầu của Đề án. 

5. Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu: gửi Giấy mời này đến Đồn, trạm 

Biên phòng, các Doanh nghiệp nêu trên; Hỗ trợ, hướng dẫn đoàn đi khảo sát; 

Chuẩn bị phòng họp, máy chiếu và các điều kiện làm việc; Phối hợp chuẩn bị 

công tác hậu cần. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời đại diện các cơ quan, 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; 

- Văn phòng (bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, KH.                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết  
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