
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 
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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Thông báo số 264/TB-SXD ngày 17/12/2020 của Sở Xây dựng 

về kết quả cuộc họp xem xét nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây 

dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/2000. Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ, 

trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:  

1. Thành phần: 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Lãnh đạo 

Ban, phòng Quản lý Hạ tầng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng; Giao thông vận tải; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

- Đại diện lãnh đạo: Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; Trung 

tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn; Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Xuân Cương;  

- Đại diện Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm: Vào hồi  8 giờ 30 phút, ngày 19/01/2021 (thứ Ba) 

tại phòng họp tầng 4, Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị. 

3 Nội dung: Khảo sát, thống nhất vị trí bố trí một số công trình cho các 

lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

4. Công tác chuẩn bị: Giao phòng Quản lý Hạ tầng phối hợp với Công ty 

cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn chuẩn bị tài liệu, báo cáo tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự họp theo nội 

dung, thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 

 
Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HT.                                                 
                                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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