
   UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:        /GM-BQLKKTCK Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

GIẤY MỜI  

Về việc bàn giao đưa vào sử dụng 

 Trang bị máy phát điện phục vụ làm việc cho các lực lượng 

 tại cửa khẩu phụ Nà Nưa  

 

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

đồng chí Lãnh đạo, bộ phận chuyên môn các đơn vị: 

1. Thành phần: 

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

trì); Ban Quản lý dự án. 

- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn (Đề nghị Bộ chỉ huy bộ đội 

biên phòng tỉnh Lạng Sơn mời giúp Đồn Biên phòng Pò Mã). 

- Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Tân Minh (tư vấn 

giám sát). 

- Công ty TNHH xây dựng Thành Linh (nhà thầu thi công). 

2. Nội dung: Bàn giao đưa vào sử dụng Trang bị máy phát điện phục vụ làm 

việc cho các lực lượng tại Nhà làm việc liên ngành cửa khẩu Nà Nưa. 

3. Thời gian: Vào hồi 9giờ 30’ thứ tư, ngày 07/4/2021.  

4. Địa điểm: Tại Nhà làm việc liên ngành cửa khẩu phụ Nà Nưa, xã Quốc 

Khánh, huyện Tràng Định. 

(Gửi kèm theo dự thảo biên bản bàn giao) 

Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn kính mời các đại biểu đến 

dự theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận : KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QLDA. 
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